
1. Biogram w SBTP ma być publikacją dokumentalno-historyczną, mającą na celu 

zachowanie w pamięci narodowej twórców nauk technicznych i techniki polskiej, w 

tym zasłużonych działaczy społecznych środowiska technicznego. 

2. Biogramy dotyczą : postaci zmarłych, narodowości polskiej, także osób polskiego 

pochodzenia -działających za granicą - o ile nie uległy wynarodowieniu oraz tych - z 

pochodzenia cudzoziemców, którzy brali czynny udział w polskim życiu naukowo-

technicznym lub gospodarczym (z wyjątkiem działających na ziemiach polskich z 

ramienia obcego mocarstwa). 

3. Biogram składa się z hasła, życiorysu i dokumentacji. 

4. HASŁO jest pierwszym zdaniem biogramu prezentującym postać opartym na 

treści życiorysu. Składa się z pełnego nazwiska i imion, ew. znanych ważnych 

pseudonimów, ramowych lat życia (rok urodzenia - rok śmierci), najwyższych 

osiągniętych tytułów naukowych lub zawodowych, określenia dziedziny nauk, 

techniki i osobistej specjalizacji względnie charakteru działalności, godności 

wyróżniających wśrodowisku. Radzimy pisać hasło po zakończeniu 1. redakcji 

biogramu. 

5. ŻYCIORYS powinien zawierać : 

• pełną datę i miejsce urodzenia 

• imię ojca, jego zawód i stanowisko (min. tylko środowisko), imię i nazwisko rodowe 

matki, ew. wzmianki o bliskiej rodzinie (z tego lub poprzednich pokoleń) znanej 

powszechnie lub znacznie się wyróżniającej 

• nazwy i miejscowości szkół i uczelni (wydział, oddział, lata studiów lub ich 

ukończenia (min. rok ukończenia)  

• studia uzupełniające, tematy prac doktorskich i habilitacyjnych, uzyskane stopnie i 

tytuły naukowe i zawodowe, odpowiednie daty lub lata, miejscowości, nazwy uczelni 

lub instytucj 

• bieg życia (w zasadzie chronologicznie) : podstawowe fakty z życia osobistego, 

charakterystyka postaci, działalność zawodowa, działalność publiczna i społeczna : 

funkcje, stanowiska, ważniejsze zmiany miejsc pracy i pobytu, ważniejsze nagrody i 

odznaczenia 

• w tych ramach lub osobno : istotne osiągnięcia twórcze (tj. nie tylko jakie zajmował 

stanowiska, lecz czego godnego zapamiętania dokonał) 

• w życiorysach uczonych i wychowawców, prosimy podać nazwiska, imiona i tytuły 

naukowe najwybitniejszych wychowanków i kontynuatorów prac 

• ważne publikacje (zwarte lub w czasopismach, głównie technicznych) autorstwa 

biografowanej postaci 

• funkcje (w jakich okresach i organizacjach) w ramach działalności społecznej, 

społeczno-politycznej lub czysto politycznej 

• specjalne, inne niż ww. zainteresowania osobiste i ew. osiągnięcia 

• ordery i odznaczenia : nazwa, klasa, rok nadania - państwowe, resortowe, terenowe, 

społeczne : godności społeczne np. członkostwo honorowe 

• data i miejsce śmierci, miejsce pochowania z lokalizacją grobu 

• informacje rodzinne : mąż/żona - imię, nazwisko rodowe, rok zawarcia małżeństwa ; 

dzieci - wyróżniające się w życiu w nauce, technice, gospodarce lub kulturze - imiona, 

lata urodzenia lub życia, późniejszy zawód i stanowisko (dla córek ew. nazwisko z 

męża). 



6. DOKUMENTACJA powinna wymieniać główne źródła informacji skąd zaczerpnięto 

dane do biogramu, w tym publikacje zwarte i czasopisma (głównie naukowe i 

techniczne), źródła archiwalne i rękopiśmienne ; nekrologi i epitafia ; osoby żyjące , 

od których otrzymano dodatkowe informacje ustne lub pisemne; miejsca 

przechowywania lub opublikowania portretów i fotografii biografowanych postaci lub 

ich charakterystycznych dzieł - wszystko wg typowego opisu bibliograficznego 

7. Pożądane jest podanie adresu kogoś z bliskiej żyjącej rodziny biografowanej postaci 

(np. wnuk), dla przesłania przez Redakcję SBTP tej osobie opublikowanego biogramu. 

UWAGI 

• przy wymienianiu miejscowości zagranicznych prosimy podawać jej nazwę i nazwę 

kraju (w jęz. polskim) i bliższą lokalizację, ew. odmienną nazwę współczesną ; 

miejscowości w Polsce zlokalizować do szczebla dawnego powiatu, ziemi itp. (dać 

czytelnikowi możliwość odnalezienia) - przy nazwach firm i zakładów pracy, nauki 

itp. prosimy podawać pełną oficjalną nazwę - odpowiednią do czasu i faktu : dodawać 

również nazwy współczesne , jeśli odmienne 

• biogram należy przekazać do Redakcji SBTP w 1 egz. maszynopisu o objętości ok 4-6 

str. mszp. 
 


