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Stopie  / tytu ; zatrudnienie: dr hab. (em. 

profesor Akademii Pomorskiej w S upsku 

kierownik Zak adu KartograÞ i). W Zespole 

Historii KartograÞ i od 12 pa dziernika 2007 

roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i l ska, historia kartogra-

Þ i Prus i Austrii w XVIII–XIX w.; eglar-

stwo (organizowa  Klub eglarski AZS na 

Uniwersytecie l skim).

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi -

gni  zwi zanych z histori  kartograÞ i: 

w latach 1961–1964 studiowa  geograÞ  na 

Uniwersytecie Jagiello skim, a nast pnie kartograÞ  na Uniwersytecie Wroc aw-

skim. W 1966 obroni  prac  magistersk  Podhale na mapach polskich od XVI do 

XVIII wieku pod kierunkiem prof. Boles awa Olszewicza. Od 1970 r. pracownik 

Wy szej Szko y Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie organizowa  Pra-

cowni  Naukowo-Techniczn . We wrze niu 1974 r. rozpocz  prac  pod kierunkiem 

prof. Józefa Szaß arskiego w nowo utworzonym Instytucie GeograÞ i Uniwersyte-

tu l skiego. W 1987 roku uzyska  stopie  doktora na Uniwersytecie Wroc aw-

skim na podstawie rozprawy o dok adno ci map l ska z Atlas Silesiae, napisanej 

pod kierunkiem prof. W adys awa Pawlaka (rozprawa ukaza a si  w 1995 roku). 

W ramach w asnych prac badawczych w latach 1997–2000 realizowa  projekt pt. 

„KartograÞ a topograÞ czna l ska Cieszy skiego i zaboru austriackiego od po owy 

XVIII wieku do pocz tku XX wieku”. Zwie czeniem projektu by a publikacja pod 

tym samym tytu em, która z kolei sta a si  podstaw  nadania stopnia doktora habi-

litowanego (2000). We wrze niu 2003 r. dr hab. A. Konias podj  prac  w Instytucie 

GeograÞ i Pomorskiej Akademii Pedagogicznej (od 2006 – Akademii Pomorskiej) 

w S upsku. Tu organizowa  Zak ad KartograÞ i i zosta  jego kierownikiem. W la-

tach 2005–2008 realizowa  projekt badawczy pt. „KartograÞ a topograÞ czna pa -

stwa i zaboru pruskiego od II po owy XVIII wieku do po owy XX wieku”, który 

równie  zako czy  si  opublikowaniem obszernej rozprawy. Obecnie na emery-

turze, przygotowuje do druku monograÞ  po wi con  dziejom S upska, a tak e 

zajmuje si  badaniem dziejów kartograÞ i w Rosji od XVIII do po owy XX wieku 

w odniesieniu do ziem polskich zaboru rosyjskiego.
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