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2. Zdj´cie grupowe uczestników konferencji. Fot. P. Nowak.
2. Group photograph of the conference participants. Photo P. Nowak.

KONFERENCJA „BAZY DANYCH O ZABYTKACH”

Wdniach 27-30 czerwca 2007 r.
odby∏o si´ drugie z serii 

roboczych spotkaƒ dotyczàcych
wspó∏pracy Krajowego OÊrodka
Badaƒ i Dokumentacji Zabyt-
ków z Wojewódzkimi Urz´dami
Ochrony Zabytków. PoÊwi´cono
je wykorzystaniu cyfrowych baz
danych w ewidencjonowaniu za-
bytków.

Spotkanie odby∏o si´ na zam-
ku w Krasiczynie, który jest do-
skona∏ym przyk∏adem wzorcowej
wspó∏pracy w∏aÊciciela zabytku –
Agencji Rozwoju Przemys∏u SA
i Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

W spotkaniu wzi´li udzia∏ re-
prezentanci s∏u˝b konserwator-
skich oraz Regionalnych OÊrod-
ków Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków, przedstawiciele Krajowe-
go OÊrodka Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków, a tak˝e specja-
liÊci w dziedzinie elektronicznej
ewidencji zabytków.

G∏ównymi tematami sesji
by∏y problemy i wyzwania zwià-
zane z prowadzeniem woje-
wódzkich rejestrów i cyfrowych
ewidencji zabytków. Swoje roz-
wiàzania w zakresie cyfrowych
baz danych o zabytkach zapre-
zentowali przedstawiciele Woje-
wódzkich Urz´dów Ochrony
Zabytków z woj. lubelskiego, 
dolnoÊlàskiego, Êwi´tokrzyskiego,
podkarpackiego, ma∏opolskiego
oraz pomorskiego, a tak˝e
Miejskiego Konserwatora Za-
bytków z Krakowa i Warszawy.
Przedstawiciele KOBiDZ zapre-
zentowali tworzone na potrzeby
dzia∏aƒ OÊrodka cyfrowe bazy
danych o zabytkach.

Kolejnym punktem konferen-
cji by∏a przeprowadzona przez
pracowników KOBiDZ prezentacja
Systemu Informacji Geograficznej
(GIS) i mo˝liwoÊci jego za-
stosowania w ewidencji zabyt-
ków.

Dyskutowano o za∏o˝eniach 
i standardzie centralnej bazy da-
nych o zabytkach. Uczestnicy
spotkania podj´li kwesti´ celu,
jaki powinna realizowaç baza
danych. Debatowano tak˝e nad
problemem udost´pnienia in-
formacji o zabytkach i niezb´d-
nym zakresie informacji, który
powinien byç obj´ty bazà.
Omówiono równie˝ mo˝liwoÊci 
i korzyÊci zastosowania systemu
GIS w ewidencji zabytków.

Uczestnicy sesji zgodzili si´,
˝e niezale˝nie od ewidencji za-
bytków prowadzonych na w∏asne
potrzeby w poszczególnych urz´-
dach konserwatorskich istnieje
potrzeba stworzenia centralnej ba-
zy danych o zabytkach. Ustalono,
˝e baza ta powinna byç dost´pna
w sieci internetowej, z zastosowa-
niem zró˝nicowanych poziomów
dost´pu. Postanowiono tak˝e, 
i˝ w tworzonej bazie danych zo-
stanie wykorzystany system GIS.

which it had been originally
placed on the List. Subsequent
tasks entail defining the excep-
tional merits of a given site. The
meeting also considered plans
for a system of administering the
world heritage sites. The partic-
ipants stressed unanimously that 
a suitable pronouncement of the
significance of a site and its
exceptional value forms a basis
for effective administration.

The conference included a
tour of the Centennial Hall in
Wroc∏aw, together with the
adjoining exposition area – the
most recent Polsh site to be
included onto the UNESCO
World Heritage List.
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The second meeting on coop-
eration between the National

Heritage Board of Poland and the
Voivodeship Centres for the
Protection of Monuments was
held ion 27-30 June 2007 at
Krasiczyn Castle. This time, its
topic was the use of digital data-
bases in registering historical
monuments. 

The event was attended by rep-
resentatives of the conservation
services and Regional Centres for

the Study and Documentation of
Historical Monuments, represen-
tatives of the National Heritage
Board of Poland (KOBiDZ) and
specialists in the electronic regis-
tration of monuments. The prime
themes of the session were prob-
lems relating to voivodeship reg-
isters and digital registers of his-
torical monuments. The KOBiDZ
staff presented the Geographical
Information System (GIS) and
the possibilities of its application.

The participants of the meet-
ing discussed the indispensable
range of information, which the
database should encompass and
the question of rendering infor-
mation about monuments avail-
able. They agreed that there
exists an urgent need for creat-
ing a central database, accessible 
on the Internet. The conference 
programme included a field trip
involving wooden architecture of
the Sub-Carpathian region. 

THE ”HISTORICAL MONUMENTS DATA BASES” CONFERENCE

Wdniach 17-19 maja 2007 r.
Urzàd Miasta Krakowa po

raz trzeci zorganizowa∏ sympo-
zjum z cyklu „Krakowskie spot-
kania z INSPIRE”, którego te-
mat przewodni brzmia∏: „Dzie-
dzictwo kulturowe jako element
geoprzestrzeni”. Konferencja roz-
pocz´∏a si´ w dwa dni po wej-
Êciu w ˝ycie Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego. Dyrekty-
wa INSPIRE (The Infrastruc-
ture for Spatial Information 
in Europe), opracowana przez 
Komisj´ Europejskà, tworzy 
podstaw´ prawnà do budowy 
i dzia∏ania Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej w Europie,
której celem jest formu∏owanie,
wdra˝anie, monitorowanie i ocena

polityki Wspólnoty na wszyst-
kich poziomach dzia∏ania oraz
dostarczanie informacji spo∏e-
czeƒstwu. 

Konferencja odbywa∏a si´ 
w zabytkowej sali obrad Rady
Miasta. Zgromadzi∏a blisko 200
uczestników reprezentujàcych
dwie szeroko poj´te dziedziny:
ochron´ dziedzictwa kulturo-
wego i geoinformacj´. W pro-
gramie sympozjum, obejmujà-
cym szeroki zakres zagadnieƒ,
znalaz∏y si´ nast´pujàce sesje
tematyczne:
q dziedzictwo kulturowe i jego

miejsce w informacji prze-
strzennej,

q zarzàdzanie dziedzictwem
kulturowym,

q Êrodowisko naturalne i krajo-
braz jako element dziedzictwa
kulturowego,

q inwentaryzacja zabytków ar-
chitektury,

q trójwymiarowe modelowanie 
i wizualizacja obiektów dzie-
dzictwa kulturowego,

q dokumentowanie i monito-
rowanie Êwiatowego dzie-
dzictwa kulturowego.
Wyg∏oszono 40 referatów,

których autorami byli m.in. kon-
serwatorzy zabytków, historycy
sztuki, architekci krajobrazu, ar-
cheolodzy, geodeci, geografowie 
i planiÊci. Takie zró˝nicowanie
gremium sprzyja∏o rozwijaniu
kontaktów i nawiàzywaniu
wspó∏pracy interdyscyplinarnej 

KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE

W programie konferencji
znajdowa∏a si´ równie˝ wizyta
studyjna obejmujàcy obiekty drew-
nianej architektury Podkarpacia.
Uczestnicy konferencji mieli okazj´
podziwiaç grekokatolickà cerkiew
pw. Narodzenia NMP w Chotyƒcu,
drewniany koÊció∏ pw. Wniebo-
wzi´cia NMP w Ch∏opicach, ze-

spó∏ zabudowy ma∏omiasteczko-
wej w Pruchniku, drewniany ko-
Êció∏ parafialny pw. Niepokalane-
go Pocz´cia NMP w Jasienicy Ro-
sielnej, a tak˝e wpisane na Âwia-
towà List´ UNESCO drewniane
koÊcio∏y w Bliznem i Haczowie.

Trwa∏ym efektem konferen-
cji b´dà: standard niezb´dnej

informacji rejestrowanej w bazie,
opracowany przez Krajowy OÊro-
dek Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków w porozumieniu z ca∏à
s∏u˝bà konserwatorskà, oraz s∏ow-
niki ujednolicajàce wprowadzane
dane o zabytkach.

Bartosz Skaldawski


