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Wst�p 

Systemy Informacji Geograficznej znane w literaturze anglosaskiej jako GIS1 maj� 
zastosowanie wsz�dzie tam, gdzie jednym z atrybutów jest poło�enie obiektu w przestrzeni 
geograficznej. S� one stosowane w wielu dziadzinach (np. administracja, ochrona �rodo- 
wiska, infrastruktura, bezpiecze�stwo i inne) oraz w badaniach naukowych (np. geografia, 
biologia, geodezja, archeologia i inne). Z kolei "Dziedzictwo kulturowe to obiekt, idea 
powstała w konkretnej rzeczywisto�ci, w okre�lonych warunkach, w oparciu o zasady 
historyczne, warunkuj�ce rozwi�zania architektoniczne i urbanistyczne. Dziedzictwo 
kulturowe powinno zatem reprezentowa� histori� wszystkich grup społecznych, nawet tych 
wyst�puj�cych w społecze�stwie marginalnie. Dopiero wtedy b�dzie ono stanowiło wa�ny 
element dla rozwoju �wiadomo�ci i znajomo�ci historii, a tak�e podstaw� dla formułowania 
poj�cia �wiadomo�ci narodowej. Dlatego te� �adne zjawisko nie mo�e by� wybrane i mie� 
znaczenia dla dziedzictwa kulturowego, o ile nie jest wpisane w szerszy kontekst 
opowiadania historycznego" (Lorenc-Karczewska, Witkowski 2002, s. 125). Wspóln� cech� 
obydwu poj�� jest przestrze� geograficzna, która okre�la wyst�powanie dziedzictwa kultu- 
rowego na Ziemi i mo�liwo�ci jej wykorzystania w GIS. Warto w tym miejscu przytoczy� 
opini� Jerzego Ga�dzickiego: „Zachodzi potrzeba prowadzenia bada� dotycz�cych informacji  
o zabytkach nieruchomych jako informacji przestrzennej z uwzgl�dnieniem w tych 
badaniach osi�gni�� informatyki, telekomunikacji i geomatyki” (J. Ga�dzicki 2007, s. 40). 
Mo�na do tej opinii wł�czy� równie� zabytki ruchome, które tak�e posiadaj� – o czym 
b�dzie pó�niej – atrybuty przestrzenne.   

Systemy Informacji Geograficznej mog� by� zastosowane w pracach nad zachowa- 
niem dziedzictwa kulturowego, przede wszystkim zabytków nieruchomych, którym mo�na 
przyporz�dkowa� atrybuty przestrzenne.  Ustawa2 o ochronie zabytków i opiece na zabytkami  
z 2003 r. art. 6. wskazuje mi�dzy innymi na potrzeb� ochrony zbytków nieruchomych  
a w�ród nich:  

− Zabytków archeologicznych (kurhany, cmentarzyska, relikty działalno�ci gospo- 
darczej i artystycznej i inne pozostało�ci pradziejowego osadnictwa). 

                                                 
1 GIS skrót  ang. Geographical Information Systems 
2 Dziennik Ustaw z dnia 17 wrze�nia 2003 r. 
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− Krajobrazów kulturowych. 
− Układów urbanistycznych, ruralistycznych i zespołów budowlanych. 
− Dzieł architektury i budownictwa (w tym obronnego). 
− Obiektów techniki (kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe). 
− Parków, ogrodów, cmentarzy, innych form zaprojektowanej zieleni.  
− Miejsc upami�tniaj�cych wydarzenia historyczne, b�d� działalno�� wybitnych 

osobisto�ci lub instytucji. 
Wszystkie wymienione w ustawie zabytki nieruchome poło�one s� w przestrzeni 

geograficznej, któr� łatwo okre�li� poprzez współrz�dne geograficzne. W konsekwencji 
czego informacje o nich mo�na wł�czy� do Systemów Informacji Geograficznej. Z kolei 
zabytkom ruchomym wymienionym we wspomnianej ustawie z 2003 r. – do których 
nale��: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki u�ytkowej, kolekcje 
stanowi�ce zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporz�dkowanych według koncepcji 
osób, które tworzyły te kolekcje, numizmaty oraz pami�tki historyczne, a zwłaszcza 
militaria, sztandary, piecz�cie, odznaki, medale i ordery, wytwory techniki, a zwłaszcza 
urz�dzenia, �rodki transportu oraz maszyny i narz�dzia �wiadcz�ce o kulturze materialnej, 
charakterystyczne dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentuj�ce poziom nauki  
i rozwoju cywilizacyjnego, wybrane materiały bibliotecznymi, instrumenty muzyczne, 
wytwory sztuki ludowej i r�kodzieła oraz inne obiekty etnograficzne, przedmioty upa- 
mi�tniaj�ce wydarzenia historyczne b�d� działalno�� wybitnych osobisto�ci lub instytucji – 
mo�na przyporz�dkowa� kilka atrybutów przestrzennych, np.: miejsce aktualnej ekspozycji, 
miejsce, którego dotycz� lub pochodzenie autora.  
 

Mo�liwo�ci wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej  
w zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

 

Systemy Informacji Geograficznej składaj� si� z kilku wa�nych elementów, które 
stanowi� uporz�dkowan� cało��. S� nimi: człowiek – specjalista z tej dziedziny, dane  
z atrybutami przestrzennymi, komputer oraz odpowiednie oprogramowanie. Pozwalaj� one 
na gromadzenie rozmaitych informacji przestrzennych, ich przetwarzanie, edytowanie, 
udost�pnianie innym, analizowanie, poszukiwanie wzajemnych relacji a tak�e wspomaganie 
decyzji. W zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i informacji o zabytkach Systemy 
Informacji Geograficznej obejmuj� nast�puj�ce działania: 
1. Pozyskiwanie danych przestrzennych o zabytkach z ró�nych �ródeł; 

a) Informacje zebrane w terenie, 
b) Informacje z instytucji zajmuj�cych si� ochron� zabytków, 
c) Informacje archiwalne (�ródła pisane, materiały kartograficzne, ikonograficzne), 
d) Mapy analogowe i cyfrowe (rastrowe i wektorowe), 
e) Fotogrametria cyfrowa i skanowanie laserowe, 
f) Pomiary GPS, 
g) Zdj�cia lotnicze i satelitarne. 

2. Konwersj� i integracj� danych przestrzennych. 
3. Przechowywanie danych, dokumentacja. 
4. Wizualizacja danych (2D, 3D), rekonstrukcja obiektów. 
5. Udost�pnianie danych, ich popularyzacja (np. przez Internet, turystyk�). 
6. Badania naukowe, analizy przestrzenne. 
7. Wspomaganie decyzji (finansowanie, zagospodarowanie, ochrona etc.). 
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8. Monitoring (zagro�onych zabytków, stanu wiedzy o zabytkach, prac konserwa- 
torskich etc)  

9. Bie��ca aktualizacja informacji o zabytkach. 
Aby w ramach Systemów Informacji Geograficznej zapewni� sprawne działanie potrzebne 

jest odpowiednie zarz�dzanie wszystkimi jego etapami, oraz ci�gła aktualizacja zasobów 
(rys. 1).  
 

 
Rys. 1. Schemat cyklu zarz�dzania GIS 

	ródło: opracowanie własne 
 

Specyfik� Systemów Informacji Geograficznej jest poł�czenie bazy danych z ich 
prezentacj� na mapie, co umo�liwia integracj� danych przestrzennych i ich odpowiedni� 
wizualizacj� (Hencz, 1995). W zale�no�ci od potrzeb – w przeciwie�stwie do mapy analo- 
gowej – mapa wygenerowana w systemie mo�e zawiera� tylko wybrane elementy (np. drogi, 
zamki, pałace, historyczne podziały administracyjne), które s� wy�wietlane w wybranej 
przez u�ytkownika skali. Jest to mo�liwe dzi�ki konstrukcji mapy, która składa si� z warstw 
tematycznych (rys. 2).  
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Rys. 2. Przykładowe warstwy wykorzystywane w GIS 

	ródło: opracowanie własne 
 

Warstwy mog� mie� posta� rastra (ryc. 3), np.: zdj�cia lotnicze, satelitarne, skany map), lub 
wektora (ryc. 5). W pierwszy przypadku na obraz nakładana jest siatka (ryc. 4), a cechy 
przyporz�dkowywane s� do ka�dego jej elementu. 

 

 
Ryc. 3. Model rastrowy 
	ródło: opracowanie własne 
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Ryc. 4. Typy siatek w modelu rastrowym 

	ródło: opracowanie własne 
 
Natomiast w drugim przypadku w modelu wektorowym (ryc. 5) obiekty mog� repre- 
zentowane jako:   
− punkty, 0 wymiarowe (5,20), 
− linie, 1 wymiarowe (5,30; 9,27; 12,23; 10,15), 
− wielok�ty (tzw. pollinie, poligony) 2 wymiarowe (19,15; 23,18; 30,15). 
 

 
Ryc. 5. Model wektorowy 
	ródło: opracowanie własne 

 
 



 172 

Ka�dy element (zarówno rastrowy jak i wektorowy) mo�e mie� przypisane pewne 
cechy, które umieszczane s� w bazie danych (ryc. 6) poł�czonej z grafik�. Typy atrybutów 
stosowane w bazach danych mog� by�: 
− numeryczne (liczb mieszka�ców, powierzchnia, wiek, wysoko�� etc.), 
− tekstowe (ul. Piotrkowska, Opoczno, gotyk, Mieszko, �redniowiecze etc.), 
− data (dzie� – miesi�c – rok), 
− Bool’a (TAK lub NIE). 
 

 
Ryc. 6. Przykład mapy numerycznej poł�czonej z baz� danych wykorzystywanej w GIS 

	ródło: Ja�d�ewska 1999 
 

Do informacji przedstawianych na mapie oprócz bazy danych mo�na równie� przył�- 
czy� inne formy prezentacji takie jak zdj�cia czy filmy (ryc. 7). 
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Ryc. 7. Poł�czenia (linki) z GIS do fotografii i filmów prezentuj�cych wybrane informacje 

	ródło: Batty i inni 1998, s. 14 
 

Popularna jest równie� wizualizacja istniej�cych lub rekonstruowanych obiektów a nawet 
fragmentów miasta w dwóch lub trzech wymiarach (3D) 
 

 
Ryc. 8. Centrum Wolverhampton w 3D 

	ródło: Batty i inni 1998, s. 21 
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Przykłady zastosowa� Systemów Informacji Geograficznej  
w badaniach i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego na �wiecie  
i w Polsce 

 
Spo�ród bardzo wielu przykładów zastosowania Systemów Informacji Geograficznej  

w badaniach, upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego na �wiecie wybrano trzy: dwa 
ameryka�skie i egipski. Ich wspóln� cech� jest to, �e głównymi organizatorami s� współ- 
pracuj�ce ze sob� organizacje rz�dowe, pozarz�dowe lub szkoły wy�sze. 

Jedn� z organizacji ameryka�skich zajmuj�cych si� od prawie 100 lat ochron� dzie- 
dzictwa kulturowego jest National Park Servis (NPS), który od 1995 r. zajmuje si� równie� 
pomoc� i koordynacj� prac wdro�enia GIS w parkach kulturowych i przyrodniczych na 
terenie Stanów Zjednoczonych. W szczególno�ci pomaga on w:  
− rozwijaniu i wdra�aniu technologii GIS,  
− koordynacji działa� GIS w ramach parku, 
− koordynowaniu współpracy GIS z innymi agencjami i organizacjami, 
− tworzeniu tematycznych warstw danych dla parków,  
− organizowaniu archiwów danych przestrzennych parków,  
− tworzeniu dokumentacji danych i zarz�dzania,  
− �wiadczeniu pomocy technicznej na działania GIS i szkolenia personelu parków 

narodowych, 
− �wiadczeniu pełnego zakresu usług (GIS) dla parków na miejscu3. 
Z wynikami prac NPS w zakresie stosowania GIS mo�na zapozna� si� na miejscu, a tak�e 
skorzysta� z publikacji internetowych. Jedn� z nich przedstawiaj�c� wybrany cmentarz 
wojskowy w USA zaprezentowano na rycinach 9. i 10. Te historyczne centarze zostały 
dokładnie zinwentaryzowane, a ka�dy z nagrobków został oznaczony za pomoc� GPS 
(Global Navigation Systems). Informacje przestrzenne, dane oraz fotografie zabytkowych 
nagrobków zostały umieszczone w informatycznej bazie danych, która pozwala na szybkie 
wyszukiwanie według zadanych kryteriów (ryc. 10).   

                                                 
3 http://www.nps.gov/gis/gis_program/role.html 
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Ryc. 9. Przykład zastosowania GIS do opracowania danych  

na cmentarzu wojskowym w Stanach Zjednoczonych 
	ródło: http://www.nps.gov/history/hdp/samples/CRGIS/cemetery_project_ESRI2006_presentation.pdf 
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Ryc. 10. Przykład wykorzystania GIS do wyszukiwania informacji wg zadanych  
kryteriów na cmentarzu wojskowym w Stanach Zjednoczonych 

	ródło: http://www.nps.gov/history/hdp/samples/CRGIS/cemetery_project_ESRI2006_presentation.pdf 
 

Zabytki ruchome, o których wspomniano we wst�pie mog� by� równie� ewiden- 
cjonowane i wykorzystywane w Systemie Informacji Geograficznej. Biblioteka Harvardu 
(Harvard Map Collection Digital Maps) za pomoc� wysokiej jako�ci skanerów opracowała 
cyfrowo i udost�pnia wysokiej jako�ci zasoby map ch�tnym z całego �wiata. Dzi�ki 
zastosowanej nowoczesnej technologii i wyczerpuj�cej bazie danych o ka�dej z map, ich 
poszukiwanie mo�e odbywa� si� równie� za pomoc� wyszukiwania kryteriów z dala od 
murów biblioteki. Autorka poszukiwała map Polski dost�pnych w zasobach tej kolekcji. 
Wyboru mo�na dokonywa� w taki sposób, �e baza poszukuje słowa „Poland”4 w wszystkich 
polach bazy danych lub w wybranych (ryc. 11). W przypadku wyszukiwania go we wszystkich 
polach bazy danych pojawiło 128 map.  

                                                 
4 Wszystkie teksty w opisie mapy s� przetłumaczone na angielski. 
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Ryc. 11. Przykład poszukiwania mapy Polski w Harvard College Library 

	ródło: http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/digitalmaps/ 
 
Poszukiwano map, które w tytule maj� słowo „Poland”.  Po zatwierdzeniu kryteriów 
poszukiwa�  ukazuj� si� wszystkie dost�pne w tej kolekcji  mapy, spełniaj�ce te warunki 
(ryc. 12). 
 

 
 

Ryc. 12. Przykład wyników poszukiwania mapy Polski w Harvard College Library 
	ródło: http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/digitalmaps/ 

 

W rezultacie poszukiwa� pojawiła si� mo�liwo�� obejrzenia 28 map, które miały w tytule 
słowo klucz „Poland”. Wskazano dwie mapy. Pierwsza to “South-west Russia :  showing 
the extent of the Kingdom of Poland previous to its partition in 1772” opracowana przez  
K. Johnstona w 1879 (ryc. 13). Mapa ta mo�e by� przedstawiana w ró�nych rozmiarach, 
powi�kszana i zmniejszana za pomoc� narz�dzi znajduj�cych si� po jej lewej stronie. 
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Ryc. 13. Fragment mapy  “South-west Russia:  showing the extent of the Kingdom of Poland previous 
to its partition in 1772” opracowanej  przez K. Johnstona w 1879 w Harvard College Library 

	ródło: http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/8834487?buttons=y 

Druga mapa z 1799 r., miała tytuł „A Map of the Kingdom of Poland and Grand 
Dutchy of Lithuania including Samogitia and Curlad” i znajdowała si� w innej kolekcji 
poza baz� Harvardu a mianowicie w  kolekcji map stowarzyszenia kartograficznego Davida 
Rumseya, które współpracuje z biblioteka Harvardu. Jest to kolejne stowarzyszenie, które 
udost�pnia bezpłatnie swoje zasoby dla u�ytkowników z całego �wiata. Wybrana mapa była 
bardzo wysokiej jako�ci, mo�na j� było przegl�da� oraz powi�ksza� za pomoc� paska  
( + ; - ) znajduj�cego si� w oknie mapy (ryc. 14). 

 

 
Ryc. 14. Przykład wyników poszukiwania mapy Polski z XVIII w. w Harvard College Library 

	ródło: http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/search?=+List_No%3D%272104.033%27%22%20LIMIT: 
RUMSEY~8~1&sort=Pub_Date,Pub_List_No_InitialSort 

 
Przykłady ameryka�skich zastosowa� GIS w zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa 

kulturowego dały inspiracje innym podmiotom zajmuj�cym si� ta dziedzin�. Jednym z nich 
jest niew�tpliwie organizacja UNESCO. Współpracuje ona z rz�dowymi instytucjami 
ró�nych krajów, pomagaj�c im w ratowaniu ich dziedzictwa. Od 2003 r. wraz z egipskim  
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O�rodkiem Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego CULTNAT zwi�zanym  
z Centrum Biblioteki Aleksandryjskiej i wspieranym przez Ministerstwo Komunikacji  
i Technologii Informacyjnych oraz firm� informatyczn� IBM dokumentuj� one materialne  
i niematerialne zasoby kultury egipskiej.   
CULTNAT opracowuje plany działa� na rzecz elektronicznej dokumentacji egipskiego 
dziedzictwa, ale tak�e ochrania skarby historii Egiptu przez ich digitalizacj�. W�ród nich s� 
r�kopisy z Archiwum Pa�stwowego, piecz�cie, archiwalia  El-Maktab El-Arabii. S� one 
cyfrowo opracowywane, sortowane i udost�pniane w postaci papierowej: ksi��ek, przewod- 
ników, cyfrowej: CD-ROM oraz na stronie internetowej http://www.cultnat.org. 
Jako główne cele swojej działalno�ci ma ona: 
− Dokumentacj� egipskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w jego aspektach 

materialnych i niematerialnych.  
− Dokumentacj� egipskiego dziedzictwa przyrodniczego, w tym rezerwaty przyrody, jak 

równie� naturalne obszary, które jeszcze nie wpisano pod ochron�.  
− Realizacj� krajowego programu dokumentacji zabytków z wykorzystaniem 

najnowszych technologii informatycznych we współpracy z krajowymi i 
mi�dzynarodowymi organizacjami wyspecjalizowanymi w tym zakresie.  

− Budowanie �wiadomo�ci dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie wszystkich 
dost�pnych sposobów publikowania w formie elektronicznej lub fizycznej.  

− Szkolenie specjalistów w dziedzinie ochrony i dokumentacji dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego (www.eternalegypt.org).  
Udost�pniane wyników za pomoc� witryny internetowej ma bardzo interesuj�c� form� 

wykorzystuj�c� Systemy Informacji Geograficznej. S� na niej umieszczone egipskie 
zabytki, których „odkrywanie” �ledzi� mo�na na interaktywnej mapie (ryc. 15). 

 

 
Ryc. 15. Przykład wyboru historycznych miejsc, zabytków egipskich na mapie Egiptu 

	ródło: http://www.etrnalegypt.org 
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Witryna ta posiada jeszcze jedn� interesuj�ca mo�liwo��, a mianowicie poruszanie si� 
po staro�ytnym Egipcie nie tylko w przestrzeni geograficznej ale równie� w czasie. Za 
pomoc� ruchomego paska, internauci mog� poznawa� dziedzictwo kulturowe Egiptu, nie 
tylko w przestrzenie ale w kolejnych wiekach (ryc. 16.) W ten sposób nauka wielowie- 
kowej historii tego obszaru i poznawanie jego dziedzictwa odbywa si� w sposób przejrzysty  
i atrakcyjny dla odbiorcy. 

 

Ryc. 16. Przykład wyboru historycznych miejsc, zabytków egipskich za pomoc� „linijki czasu” 
	ródło: http://www.etrnalegypt.org 

 
Nie ka�dy odbiorca takiego produktu ma �wiadomo�� ogromu pracy i nakładów jakie 

musiano ponie��, aby go przedstawi� szerokiemu odbiorcy. Setki egiptologów z ró�nych 
uczelni wy�szych, pisarzy, tłumaczy pracowało ponad dwa lat nad opracowaniem tekstów 
umieszczonych na tej witrynie. Drug� grup� osób pracuj�cych przy projekcie byli 
informatycy i technicy, którzy u�ywali ró�nych nowoczesnych technik do zilustrowania 
opisywanych tre�ci, np.: obrazów cyfrowych, sekwencji obrazów, zdj�� panoramicznych, 
rekonstrukcji trójwymiarowych modeli i �rodowisk wirtualnych. Egipt prezentowany jest 
zarówno w czasie rzeczywistym jak i przeszłym (staro�ytnym). Do jego prezentacji 
posłu�yły roboty z kamerami, które umieszczono na płaskowy�u Giza, w Kairze,  
w Karnak, w Luksorze, oraz w miejscu dawnej latarni morskiej w Faros w Aleksandrii.  
Z kolei �rodowisko staro�ytnego Egiptu zostało odtworzone w oparciu o modele 
opracowane przez architekta G. Mikhail. Szczegółowe opisy generowania modeli dwu  
i trzywymiarowych, ich rekonstrukcje, sposoby skanowania opracowane zostały przez 
laboratoria IBM (www.eternalegypt.org) 

W wi�kszo�ci krajów na �wiecie w wi�kszym lub mniejszym stopniu trwaj� prace nad 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym Systemów Informacji Geograficznej do 
bada�, opracowania i udost�pniania dziedzictwa kulturowego, jednak celem niniejszego 
artykułu było jedynie przybli�enie ich mo�liwo�ci zastosowania a nie prezentacja 
wszystkich prób ich wykorzystania  
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Stosowanie Systemów Informacji Geograficznej w Polsce 
W Polsce kilka instytucji – na poziomie krajowym i lokalnym – podj�ło prób� 

uporz�dkowania standardów dotycz�cych informacji o zabytkach i wł�czenia jej do 
Systemów Informacji Geograficznej. Jako przykład mo�na wskaza�: „Baz� wiedzy 
architektoniczno-historycznej Saskiej K�py” opracowana przez K. Koszewskiego (2005) lub 
System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblijnych (Brzezi�ska M., Mo�cicka A., 
Wrochna A. 2007), Geoportal Carpathia oraz opublikowan� niedawno koncepcj� 
www.geoheritage.polska.pl. Nosi ona nazw� "Geowizualizacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego w Internecie" i była finansowana w latach 2008-2010 przez Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, a realizowana przez kilka instytucji: Instytut Geodezji  
i Kartografii (IGiK), Naukow� i Akademick� Sie� Komputerow� − portal Polska.pl (NASK), 
Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD) oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego (IHSzUWr). Strona internetowa www.geoheritage.polska.pl. ma profesjo- 
naln� form� i wiele mo�liwo�ci wyboru obiektów zarówno z bazy danych, mapy, jak  
i czasu powstania obiektów. Obiekty nieruchome mo�na zlokalizowa� na mapie, na której 
ponadto istnieje mo�liwo�� przedstawienia aktualnych dla danego okresu granic historycznych. 
Nowo�ci� jest opisanie obiektów nieruchomych, które mo�na przestawi� na mapie w trzech 
postaciach: obecnego przechowywania, miejsca którego dotyczy i miejsca w którym 
powstało. Jest to bardzo udany polski projekt wykorzystania Systemów Informacji 
Geograficznej dla zachowania dziedzictwa kulturowego, który powinien by� wypełniony 
bogata tre�ci�. W chwili obecnej ma on jedynie przykładowe zasoby dziedzictwa (ryc. 17). 
 

 
 

Ryc. 17. Przykład polskiej witryny internetowej popularyzuj�cej zasoby dziedzictwa w Internecie 
	ródło: www.geoheritage.polska.pl 

 

Obecnie, po wej�cie dyrektywy unijnej INSPIRE, prace wdro�enia informacji prze- 
strzennej do baz danych o zabytkach powinny by� bardziej zintensyfikowane. Do wł�czenia 
informacji o zabytkach do Systemów Informacji Geograficznej, niezb�dne jest opracowanie 
dokumentów według standardów informatycznych, historycznych, konserwatorskich, archi- 
ektonicznych, urbanistycznych, geograficznych, kartograficznych. Niezb�dna jest wi�c  
w tym zakresie współpraca specjalistów z ró�nych dziedzin w celu wypracowania 
standardów dokumentów (Koszewski K. 2005; Brykowska M. 2007) zgodnych równie�  
z technologi� GIS. 
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Propozycje wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej  
w województwie łódzkim 

 

Dziedzictwo kulturowe województwa łódzkiego wg Mariusza Kuleszy (2003) ma 
interesuj�c� i bogat� spu�cizn�, która „Przeczy (…) do�� powszechnej, obiegowej opinii  
o ubóstwie krajobrazu kulturowego Polski �rodkowej, o jego jednowymiarowo�ci, b�d�cej 
skutkiem dynamicznego procesu uprzemysłowienia tych ziem w XIX w. W rzeczywisto�ci 
obecne województwo łódzkie nie jest obszarem w pełni jednorodnym, pozbawionym 
wewn�trznych indywidualno�ci. Wła�nie ró�na przeszło�� historyczna tych ziem z jednej 
oraz dynamiczny rozwój niektórych miast przemysłowych w XIX w. z drugiej strony, 
spowodowały znacz�ce zró�nicowanie wewn�trzne tego obszaru, znajduj�c jednocze�nie 
swe odzwierciedlenie w krajobrazie kulturowy (…). W granicach dzisiejszego województwa 
łódzkiego znalazły si� wi�c obszary historycznych ziem: ł�czyckiej, sieradzkiej, wielu�skiej, 
rawskiej, opoczy�skiej i powstałego pó�niej Ksi�stwa Łowickiego. W zale�no�ci od 
intensywno�ci wpływów poszczególnych regionów wykształciły si� obszary o wyrazistych 
cechach kulturowych, np. sieradzkie, piotrkowskie, łowickie, opoczy�skie, natomiast na 
pozostałych obszarach, na których wpływy te były słabsze, zdecydowanych, odr�bnych 
cech w zasadzie brakuje. Niemałe znaczenie miał te� intensywny rozwój przemysłu, jaki 
zauwa�alny był w centralnych miejscowo�ciach omawianego obszaru od pocz�tku XIX w. 
Spowodował on powa�ne przeobra�enie w przyrodzie oraz znaczne zmiany w inten- 
sywno�ci zagospodarowania przestrzennego” (M. Kulesza 2003, s. 75). 

Przytoczona powy�ej opinia M. Kuleszy oraz liczne prace łódzkich historyków  
i archeologów mog� by� jednym z argumentów do podj�cia wysiłku i wykorzystania 
Systemów Informacji Geograficznej w zachowaniu dziedzictwa województwa łódzkiego. 
Jak wspomniano powy�ej powinna by� to zorganizowana praca specjalistów z ró�nych 
dziedzin, uwzgl�dniaj�ca ci�gł� aktualizacj� zasobów i ich monitorowanie (por. rys. 1). 
Zasoby dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim s� w chwili obecnej na bie��co 
katalogowane, opisywane, badane i poszukiwane. Niestety nie stosuje si� obecnie 
nowoczesnych technologii  GIS wykorzystuj�cych aspekt przestrzenny do ich zbierania, 
magazynowania, badania i popularyzacji. 
Co dalej? Jak wykorzysta� Systemy Informacji Geograficznej w zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego województwa łódzkiego. Przede wszystkim nale�y powoła� kompetentny mi�dzy-
dyscyplinarny zespół do opracowania systemu GIS dla województwa. Mo�e on wypracowa� 
własna koncepcj� lub skorzysta� z istniej�cych. Uwa�am, �e warto wykorzysta� z wyników 
prac wspomnianego wcze�niej projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wy�szego, pt. "Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie", który obj�ł 
swoim zasi�giem cał� Polsk�. Łódzki zespół pracowników nauki z ró�nych dziedzin ze 
wsparciem samorz�du, instytucji zajmuj�cych si� ochron� zabytków, u�ytkowników zabytków 
ma niepowtarzalna szans� na realizacj� nowoczesnego przedsi�wzi�cia i wł�czenie zasobów 
dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego do jego polskich i �wiatowych zasobów. 
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