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Henryk Czopowski 
(1863-1935) 
 
Bibliografia publikacji prof. Henryka Czopowskiego 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 Czopowski od 1915 roku był związany z Politechniką Warszawską. Pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Inżynierii Budowlanej i Inżynierii Rolnej (potem Inżynierii Lądowej),  kierował Katedrą i 
Zakładem Mechaniki Teoretycznej. Był twórcą i pierwszym dyrektorem Państwowej Szkoły Mierniczej 
w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na mechanice teoretycznej, teorii 
sprężystości i hydraulice. 
 
Bibliografia stanowi spis książek i artykułów z czasopism naukowych. 
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 prac. Publikacje wieloczęściowe, ukazujące 
się np. w kolejnych numerach czasopisma zebrane są w jednym opisie bibliograficznym, z 
wyszczególnieniem numerów i stron.  
 W tekstach artykułów z dopiskiem [Polemika], zdarzają się fragmenty wypowiedzi innych autorów. 
Ponieważ publikacje nie są artykułami współautorskimi sensu stricto, nazwiska te nie zostały 
uwzględnione w opisach. 
 
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.  
 
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 Henryka Czopowskiego dostępne są w domenie 
publicznej.  
 
***  
Zgromadzone materiały pochodzą z następujących bibliotek: Biblioteki Głównej Politechniki 
Warszawskiej oraz Biblioteki Narodowej. Szczególne podziękowania kieruję do koleżanek z Biblioteki 
Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc  w weryfikacji tytułów publikacji 
profesora. 
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