
 

Wiesław Chrzanowski  

(1880-1940) 

Bibliografia publikacji prof. Wiesława Chrzanowskiego powstała w ramach projektu „Ocalić od 

zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych uczonych PW od początku jej 

istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW". 

Profesor Chrzanowski zajmował się konstruowaniem turbin i maszyn  parowych, był wykładowcą 

politechnik we Lwowie i Warszawie, rektorem Politechniki Warszawskiej w latach 1932/1933 oraz 

ministrem przemysłu i handlu. 

Bibliografia stanowi spis książek i artykułów z czasopism naukowych oraz obejmuje pozycje będące 

zapisem wykładów profesora na Politechnice Warszawskiej. 

Głównymi źródłami informacji przy zbieraniu danych bibliograficznych były następujące prace : 

Akademja Nauk Technicznych 1920-1932, Warszawa 1932 oraz tworzona w Bibliotece Głównej PW 

„Baza piśmiennictwa profesorów Politechniki Warszawskiej do 1939 r.” Większość opisów została 

zrobiona z autopsji z zachowaniem oryginalnej pisowni i układu graficznego tytułu. Nawiasy 

kwadratowe zastosowano dla danych pochodzących spoza dokumentu. 

W pracy zastosowano układ alfabetyczny według tytułów publikacji, z podziałem na prace własne i 

notatki z wykładów profesora, spisane prawdopodobnie przez jego słuchaczy. Publikacje 

wieloczęściowe, ukazujące się np. w kolejnych numerach czasopisma zebrane są w jednym opisie 

bibliograficznym, z wyszczególnieniem numerów i stron.   

Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w formie PDF jest albo tytuł pracy, albo – w przypadku 

publikacji wieloczęściowej – numery stron.  

Pełne teksty dokumentów w postaci cyfrowej pochodzą w większości ze zbiorów Biblioteki Głównej 

PW. Kopie cyfrowe zostały wykonane w naszej pracowni digitalizacji. Pojedyncze odnośniki prowadzą 

do dokumentów z innych bibliotek cyfrowych (w tym wypadku najczęściej do całych numerów 

czasopism, nie konkretnych artykułów). 

Dążenie do kompletności spisu było głównym założeniem tworzenia bibliografii, jednak ze względu na 

dostępność źródeł (materiały sprzed II wojny światowej) oraz brak pełnych i dokładnych opracowań, 

mogło dojść do pominięcia niektórych publikacji, które w przypadku odnalezienia będą dodawane.  

 

Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC (uznanie autorstwa, użycie 

niekomercyjne). Zamieszczone prace profesora Wiesława Chrzanowskiego dostępne są w domenie 

publicznej. 

***  

Zgromadzone materiały pochodzą z następujących bibliotek: Biblioteki Głównej Politechniki 

Warszawskiej, Biblioteki Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Biblioteki 

Politechniki Krakowskiej, Biblioteki Narodowej. Składamy serdeczne podziękowania pracownikom 

w/wym. instytucji za pomoc w wyszukiwaniu, weryfikacji i gromadzeniu materiałów. 
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