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Album wychodzi naprzeciw dużemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu na wszechstronną i pogłębioną wiedzę o minerałach,
skałach i skamieniałościach. Trudną do przecenienia cechą książki jest oryginalność polegająca na autorskim doborze
materiału ilustracyjnego po raz pierwszy prezentowanego szerokim kręgom czytelników. Większość prezentowanych na
fotografiach okazów pochodzi ze zgromadzonych, własnych zbiorów Muzeum. Fakt ten nadaje tej wydawniczej inicjatywie
szczególnego znaczenia. Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie szczyci się wspaniałą, bardzo wartościową kolekcją okazów geologicznych. Zbiory te, prezentowane
w formie stałej ekspozycji w Gmachu Głównym AGH, są chlubą krakowskiej Uczelni.
Dr hab. Jerzy Żaba
Prof. Uniwesytetu Śląskiego
The album “Minerals, fossils and rocks” presents the latest collection of the Geological Museum of the Faculty of Geology,
Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology. The material selected for the
album was to show the role of raw materials in the history of man – from the Stone Age (“Flint”), through the Bronze
Age (“Copper”) and the Iron Age (“Iron”) to collectors’ curiosities. Colour photographs present in details the specimens
exhibited in vitrines. They draw attention to the exposed beauty, composition and details sometimes missed during
careless and quick observation. The photographs were taken by means of traditional methods and modern techniques.
Daylight or the most similar lighting was applied. There was no extensive graphic treatment of the photographs. Applied
framing and composition corresponds to artistic pictures. The author did necessary selection, first from among a dozen
of thousands, then several thousands of photographs. Presenting the exhibition and giving the album to the readers’
hands, we wish nice feelings when reading and encourage the readers to start their own collections.
Remigiusz Molenda
The Head of the Geological Museum
The album meets the great interest and the demand to obtain thorough and deep knowledge about minerals, rocks
and fossils. Original attitude and the author’s selection of the material presented to the readers for the first time are the
features hard to be overestimated. Most of the specimens presented on the photographs come from the collection of the
Museum. The fact emphasises the special meaning of the publishing initiative. The Geological Museum of the Faculty
of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology should boast this
outstanding and valuable collection of mineral specimens. The collection, presented as a permanent exhibition in the
Main Building of AGH is the real pride of the University.
Dr hab. Jerzy Żaba
Professor of the University of Silesia
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Album „Minerały, skamieniałości, skały” prezentuje najnowszą kolekcję Muzeum
Geologicznego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Wyboru materiałów dokonano tak by zilustrować udział surowców
mineralnych w historii człowieka – od epoki kamienia („Krzemień”), poprzez epokę
brązu („Miedź”) i epokę żelaza („Żelazo”), aż po ciekawostki kolekcjonerskie. Barwne
fotogramy wiernie ukazują okazy prezentowane w gablotach wystawowych. Zwracają
uwagę na możliwe do wyeksponowania piękno, urodę kompozycji oraz szczegóły pomijane
niejednokrotnie przy pobieżnej i pośpiesznej obserwacji. Wykonano je tradycyjnymi
metodami oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technik. Zastosowano oświetlenie
dzienne lub jak najbardziej do niego zbliżone. Przy opracowaniu graficznym unikano
ingerencji w wykonane zdjęcia. Zastosowano kadrowanie i kompozycje nawiązujące do
artystycznych fotogramów. Niezbędne było dokonanie autorskiego wyboru: najpierw
spośród kilkunastu tysięcy okazów, później z kilku tysięcy zdjęć. Prezentując wystawę
i oddając album w ręce czytelników życzymy miłej lektury i zachęcamy do tworzenia
własnych kolekcji.
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