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W ramach projektu „Ocalić od Zapomnienia. Kolekcja pełnotekstowa wybranych publikacji wybitnych 
uczonych Politechniki Warszawskiej od początku jej istnienia do 1950 roku w Bibliotece Cyfrowej PW”,  
Biblioteka Główna przedstawia sylwetkę profesora Henryka Mierzejewskiego (1881-1929) – inżyniera 
mechanika, członka Komisji Politechnicznej, współtwórcy środowiska mechaników polskich, 
współorganizatora i pierwszego przewodniczącego SIMP. 

Opracowanie obejmuje dane biograficzne i zestawienie piśmiennictwa, publikowanego w 
latach 1910-1934 z linkowaniem do wybranych publikacji w postaci cyfrowej.  

Dorobek piśmienniczy Henryka Mierzejewskiego   tworzą publikacje książkowe i artykuły  
naukowe, recenzje oraz tłumaczenia.  
              Bibliografia podzielona jest na 3 grupy formalne : 1) tytułowy spis wydawnictw naukowych i 
popularnonaukowych samoistnych i niesamoistnych wydawniczo (książki i artykuły) w układzie 
alfabetycznym, z uwzględnieniem zasady szeregowania według jednego lub kilku autorów, 2) 
Recenzje – w układzie alfabetycznym autorów i tytułów recenzowanych publikacji, 3) tłumaczenia - 
w układzie alfabetycznym autorów i tytułów prac. 
            Głównym źródłem informacji przy  zbieraniu danych bibliograficznych była praca Józefa 

Piłatowicza „Henryk Mierzejewski (1881-1929). Działacz polityczny, naukowiec, dydaktyk, założyciel i 

pierwszy prezes Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich” (Warszawa, 1996). Zawarty w 

publikacji  spis piśmiennictwa został uzupełniony o nowe pozycje, odnalezione w wyniku 

przeprowadzonej analizy zawartości zbiorów czasopism znajdujących się w Bibliotece Głównej 

Politechniki Warszawskiej, Bibliotece Narodowej i Bibliotece m. st. Warszawy.  Dodatkowym źródłem  

była opracowywana w Bibliotece Głównej baza Piśmiennictwa profesorów Politechniki Warszawskiej 

do 1939. Na podstawie wspomnianego źródła (zob. Piłatowicz J.: Henryk Mierzejewski […] s. 41), 

wiemy, że H. Mierzejewski niektóre artykuły podpisywał inicjałami H.M. i hm.  Ta informacja została 

uwzględniona w opisie. Dla podkreślenia  charakteru artykułu , po tytule w nawiasach okrągłych 

podany został tytuł działu Przeglądu Technicznego. 

             Wszystkie  opisy sporządzono z autopsji z zachowaniem oryginalnej pisowni i układu 
graficznego tytułu. Przyjęto zasadę stosowania jednego opisu bibliograficznego dla publikacji 
wieloczęściowych, ukazujących się w kolejnych numerach czasopism, z wyszczególnieniem numerów i 
stron . Nawiasy kwadratowe zastosowano jedynie dla elementów pochodzących spoza opisywanego 
dokumentu.  
           Pełne teksty dokumentów cyfrowych pochodzą ze zbiorów : Biblioteki Głównej i Biblioteki 
Wydziału Architektury PW.  Odnośnikiem do pełnego tekstu publikacji w formie PDF jest tytuł pracy, 
albo – w przypadku publikacji wieloczęściowej - numery stron. Linki prowadzą bezpośrednio do tytułu 
pracy lub  strony na której znajduje się początek tekstu  
          Bibliografia zostaje udostępniona zgodnie z licencją CC-BY-NC (uznanie autorstwa, użycie 
niekomercyjne). Zamieszczone prace profesora Henryka Mierzejewskiego dostępne są w domenie 
publicznej.  
         Prezentowane opracowanie nie jest projektem zamkniętym. Uwzględniamy możliwość 
weryfikacji wykazu poprzez uzupełnienie lub korektę opisów, zwłaszcza tych, którym obecnie nie 
towarzyszy dokument w wersji cyfrowej. 
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