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Portal Historia AGH
Zapraszamy do korzystania i współpracy

Z okazji Jubileuszu 100-lecia AGH Biblioteka Główna AGH
zaprezentowała rozszerzoną i wzbogaconą o nowe materiały wersję
portalu Historia AGH przedstawiającego najważniejsze fakty i daty
z dziejów uczelni oraz sylwetki postaci z nią związanych (historia.
agh.edu.pl).

Portal Historia AGH to ogólnodostępna baza
wiedzy zawierająca najważniejsze fakty i daty
z dziejów uczelni (wydziałów, katedr, jednostek
pozawydziałowych) oraz sylwetki wybitnych postaci związanych z AGH (między innymi rektorów,
prorektorów, dziekanów, doktorów honoris causa).
Każde znajdujące się w bazie hasło nie tylko dostarcza krótkiej informacji o osobie lub jednostce
organizacyjnej, ale odsyła do dalszych, licznych
materiałów drukowanych i archiwalnych, zawierających poszerzony materiał faktograficzny.
Portal Historia AGH składa się z kilku działów:
 Ludzie AGH
 Wydziały i jednostki pozawydziałowe AGH
 Dzieje AGH
 Składy osobowe, Prasa AGH
Ludzie AGH – zawiera noty biograficzne osób
uczestniczących w tworzeniu uczelni (Komitet
Organizacyjny), pełniących w niej kierownicze
funkcje, wykładowców, propagatorów nowych
kierunków dydaktycznych, a także osób, które
otrzymały tytuły doktora honorowego Akademii
Górniczo-Hutniczej, Konsula Honorowego AGH,
Profesora Honorowego AGH oraz Zasłużony dla
AGH.
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Każda nota biograficzna obejmuje informacje
dotyczące przebiegu pracy zawodowej, osiągnięć
naukowych, członkostwa w organizacjach naukowych, nagród i odznaczeń wraz z wykazem literatury na ich temat. Biogramy zostały zredagowane
według jednolitego schematu. Zasady doboru
źródeł do bazy podane są na stronie portalu.
Dział Ludzie AGH można też przeszukiwać wg kategorii: Doktorzy Honoris Causa AGH, dyscyplina/
specjalności, sprawowana funkcja, godności i tytuły honorowe AGH, miejsce urodzenia i śmierci,
odznaczenie, pracownicy biblioteki, rok.
Na koniec 2020 roku było zarejestrowanych ponad
1000 biogramów.

Wydziały i jednostki pozawydziałowe AGH
– znajdziemy tu najważniejsze fakty i daty
dotyczące wydziałów i jednostek pozawydziałowych, ich struktury organizacyjnej z dołączonymi
(zeskanowanymi) źródłami i innymi dokumentami
na temat jednostek.

Dzieje AGH – dział zawiera między innymi:
 Dzieje AGH (do II wojny światowej),
 Historia mówiona – to wspomnienia Profesorów AGH (11 wspomnień na 100-lecie AGH) oraz
W kręgu nauki (W cyklu audycji Radia Kraków
prof. Stefan Witold Alexandrowicz przypomina
sylwetki 25 uczonych oraz omawia dorobek
naukowy postaci związanych z AGH),
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 Jubileusze AGH – zawierające zdjęcia, informacje o wydarzeniach, wydawnictwach jubileuszowych i wystawach organizowanych między
innymi w BG AGH (wraz z linkowaniem do wersji
elektronicznych wystaw), czy też unikalne materiały związane z Papieżem Janem Pawłem II
w kontekście jubileuszy 75- i 80-lecia AGH),
 Posąg św. Barbary – prezentacja przedstawia
przedwojenną historię posągu z gmachu głównego AGH oraz jego rekonstrukcję w latach 90.
XX wieku.
Składy osobowe i Prasa AGH – znajdziemy tu
między innymi:
 Składy Osobowe za lata 1919–1953 (kolejne
roczniki są w opracowaniu).

jubileuszy 60- i 70-lecia AGH i był w ich posiadaniu prosimy o kontakt.
Portal jest rozwijany, wciąż dodawane są nowe
biogramy oraz podstrony dotyczące różnych
aspektów historii naszej uczelni.
Zapraszamy do korzystania z portalu Historia AGH
i współpracy w jego uzupełnianiu.
Czas zaciera w pamięci fakty, daty i nazwiska.
Często archiwa nie zawierają pełnej dokumentacji
osobowej, o czym mogli się przekonać opracowujący materiały do portalu. Ślady istnienia i działalności jakiejś osoby kryją się również w ustnych
przekazach, w dokumentach i fotografiach. Stąd
uzupełnianie na bieżąco portalu wydaje się ważnym i potrzebnym zadaniem.
Prosimy Państwa, szczególnie pełniących różne
funkcje w uczelni, o przesyłanie nam swoich
biogramów i zdjęć lub też przekazanie informacji,
a my zadbamy o to, by powstał z nich biogram.

Portal Historia AGH to
przedsięwzięcie mające znaczenie
dla całej społeczności akademickiej
AGH, dlatego mamy nadzieję, że będą
Państwo współuczestniczyć w jego
tworzeniu i stanie się podstawą do
systematycznego dokumentowania
dziejów uczelni.
Dział zawiera także pełne teksty czasopism wydawanych w uczelni między innymi:
 Nasze Sprawy: czasopismo studentów i pracowników AGH nr 1–43,
 Wektor: Dwutygodnik AGH Kraków, nr 1–4 (kontynuacja czasopisma Nasze Sprawy)

Opiekę nad portalem i aktualizacją jego zawartości sprawują pracownicy Oddziału Informacji
Naukowej Biblioteki Głównej AGH (kontakt:
oin@bg.agh.edu.pl; tel. 617 32 15, 617 32 43 ), przy
wsparciu technicznym Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH.

W ostatnim czasie została dodana jednodniówka AGH (listopad,
1972), w której znajdziemy informacje dotyczące życia uczelni,
prowadzonych w niej badań,
dydaktyki, polityki kadrowej itp.
W zbiorach BG zachowały się
tylko 2 numery – pierwszy wydany
w 1972 roku i drugi – wydany
w maju 1973 roku.

 BIS – Biuletyn Informacyjny Studentów AGH.
W ostatnim czasie została dodana jednodniówka
AGH (listopad, 1972), w której znajdziemy informacje dotyczące życia uczelni, prowadzonych w niej
badań, dydaktyki, polityki kadrowej itp. W zbiorach BG zachowały się tylko 2 numery – pierwszy
wydany w 1972 roku i drugi – wydany w maju 1973
roku.
Gdyby ktoś z Państwa dysponował wiedzą na
temat jeszcze innych tytułów lub numerów oraz
materiałów dotyczących na przykład programów

Biuletyn AGH
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