
rozpoczęcie obchodów

100. Inauguracja Roku Akademickiego

Prezentacja rzeźby cybernetycznej autorstwa

Edwarda Ihnatowicza

Koncert z okazji 100. Inauguracji Roku Akademickiego —

Artyści Piwnicy pod Baranami

Jubileuszowy Bal AGH

otwarcie wystawy dotyczącej historii powstania

Akademii Górniczej

Gwiaździsty Rajd 100-lecia AGH

Burza Mózgów AGH — pokaz najciekawszych projektów

studenckich i naukowych z ostatnich lat

IV ŚwiatowyZjazd Inżynierów Polskiego Pochodzenia

główne obchody Jubileuszu 100-lecia AGH

Światowy Zjazd Absolwentów AG H

19 października 2019

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji J

ubileuszu 100-lecia AGH oraz 101. Inauguracji

Roku Akademickiego(ICE Kraków)

KIDS OF EVOLUTION = widowisko teatralno-muzyczne

dla wszystkich, dla których AGH to coś więcej niż tylko

uczelnia (ICE Kraków)

Scenariusz i reżyseria: Maciek Sobociński

Główną ideą twórców jest wykreowanie

spektakularnego widowiska będącego

ultranowoczesnym scenicznym collage łączącym

historię, teraźniejszość i przyszłość. Podróż w czasiei

przestrzeni — gdzie to co było, napędza to, co będzie.

KIDS OF EVOLUTION to efektowna opowieść o krainie

zamieszkałej przez tytułowych bohaterów różnych

pokoleń, których od wieku łączy pasja odkrywania i

głód wiedzy o tym co nieznane...

zakończenie obchodów

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Uczestnicy uroczystości barbórkowych przed budynkiem głównym AG (obecnie paw. A-0) — data: 1937/12

Z okazji Jubileuszu uruchomiono stronę

www.1OoOlat.agh.edu.pl. W serwisie można

znaleźć wszystkie aktualne informacje

o planowanych inicjatywach, a także materiały

filmowe oraz fotografie przedstawiające historię

naszej uczelni.

Na stronie głównej można znaleźć miedzy

innymi prawdziwąperełkę kina niemego —

unikatowy materiał filmowy z 1923 roku pt.

„Prezydent Wojciechowski w Krakowie".

Ponad trzyminutowy reportaż

przedstawia wizytę prezydenta Stanisława

Wojciechowskiego w Krakowie, podczas

której wmurowanoakt erekcyjny pod budowę

Akademii Górniczej.

Z okazji jubileuszu 100-lecia uczelni Dział

Informacji i Promocji zrealizował spot

promocyjny 100-lecia AGH oraz cykl notacji

historycznych pt.,Wspomnienia Profesorów

AGH" W nagraniach profesorowie AGH dzielą się

swoimi wspomnieniami z czasów studenckich,

pracy naukowej, czy też przybliżają ważne

wydarzenia z historii AGH.

W filmie z okazji 100-lecia AGH przedstawiono

przekrojowo historię uczelni. Motywem

przewodnim spotu są ludzie, którzy z wielką

pasją i zaangażowaniem tworzyli i tworzą naszą

uczelnię — ta idea wypływaz realizowanej od

kilku lat przez AGH kampanii wizerunkowej

WIEDZA — PASJA — WIĘŹ,która towarzyszy

również obchodom 100-lecia uczelni.

W ramach obchodów jubileuszowych

zaplanowano między innymi:

medal 100-lecia AGH,

tablice pamiątkowe prof. Jana Zarańskiego

oraz prof. Józefa Morozewicza,

kartkę pocztową,

emblematy jubileuszowe na terenie

kampusu,

mural,

kalendarz na 2019 rok z portretami rektorów,

grę planszową „Monopoly AGH,

linię gadżetów 100-lecia AGH (dostępne

w Sklepie Internetowym AGH),

album zdjęciowy„100 lat AGH;

cykl opowiadań kryminalnych, których fabuła

zakorzeniona jest w AGH,

elektroniczną bazę biogramów profesorów

AGH.
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