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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
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i mi´dzyresortowej, która jest
istotà INSPIRE. 

Dobrym tego przyk∏adem jest
rozwój wzajemnie korzystnej
wspó∏pracy pomi´dzy Krajowym
OÊrodkiem Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków a Biurem Geodety
Województwa Mazowieckiego, 
co znalaz∏o wyraz w referacie
przygotowanym przez dzia∏ajàcy 
w KOBiDZ zespó∏ GIS, który 
w codziennych dzia∏aniach zaj-
muje si´ wdra˝aniem wspó∏czes-
nych rozwiàzaƒ geoinforma-
tycznych do zadaƒ zwiàzanych 
z inwentaryzacjà i ochronà 
zabytków nieruchomych. Obok
historii i planów na przysz∏oÊç 
w rozwoju systemów informacji
geograficznej w naszym OÊrodku,
jego g∏ównym wàtkiem by∏a pre-

zentacja osiàgni´ç w budowaniu
przestrzennej bazy danych o wpi-
sanych do rejestru zabytkach nie-
ruchomych na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Baza ta sta-
nowi jeden z elementów tworzo-
nego przez Biuro Geodety Woje-
wództwa Mazowieckiego – Mazo-
wieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej, który z kolei jest
cz´Êcià krajowej infrastruktury da-
nych przestrzennych. Informacje 
o wprowadzonych do niej za-
bytkach sà dost´pne wszystkim 
w serwisie internetowym www.
gismazowsza.pl. Na konferencji
reprezentowany by∏ równie˝ kra-
kowski Regionalny OÊrodek Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
który przedstawi∏ referat doty-
czàcy teoretycznych za∏o˝eƒ mo-

nitorowania miejsc o szczegól-
nym znaczeniu dla polskiego dzie-
dzictwa kulturowego. W myÊl
projektu istotnym elementem wy-
korzystywanym w procesie takie-
go monitoringu mia∏by byç m.in.
system informacji geograficznej.

Tegoroczne „Krakowskie spot-
kania z INSPIRE” uÊwiadomi∏y
raz jeszcze wszystkim uczestni-
kom, jak wa˝ny jest udzia∏ dyscy-
plin zajmujàcych si´ dokumen-
tacjà przestrzennà w dziele
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go. Pokaza∏y tak˝e, ˝e chcàc po-
szczyciç si´ w tej mierze sukcesa-
mi, „skazani” jesteÊmy na wspó∏-
prac´ interdyscyplinarnà, której
podstaw´ stanowi kultura wy-
miany informacji.

Marcin Kmicik

On 17-19 May 2007 the
Town Office of Cracow

organised a third symposium
from the ”Cracow Meetings with
INSPIRE” cycle, whose leading
topic was ”Cultural heritage 
as an element of geo-space”.
The conference atttracted about 
200 representatives of a widely
understood protection of the 
cultural heritage and geo-infor-
mation. This large and greatly
varied group proved conducive
for the development of contacts

and the establishment of inter-
dsiciplinary and interministerial
coopoeration, which remains the
essence of INSPIRE. 

An excellent example of
this approach is the progress-
ing collabiration between the
National Heritage Board of
Poland (KOBiDZ) and the Land
Surveyor Office of the Voivode-
ship of Mazovia, expressed in 
a paper prepared by the GIS
team working at KOBiDZ and
dealing with the implementation

of contenporary geo-infirmation
solutions connected with the
inventories and protection of
non-movable historical monu-
ments. The conference was also
attended by representatives of
the Cracow Regional Centre for
the Study and Documentation of
Historical Monuments, who read
a paper on the theoretical
premises of monitoring sites of
particular importance for Polish
cultural heritrage.

CRACOW MEETINGS WITH INSPIRE

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2007

Ju˝ po raz pi´tnasty w Polsce
odby∏y si´ Europejskie Dni

Dziedzictwa, których tradycja
jest jednak o wiele d∏u˝sza.
Pomys∏ narodzi∏ si´ w 1984 r.,
kiedy to we Francji zorganizowa-
no Dzieƒ Otwartych Zabytków.
Wówczas po raz pierwszy bez-

p∏atnie udost´pniono obiekty, do
których dost´p dotychczas by∏
ograniczony. Inicjatywa cieszy∏a
si´ tak du˝ym zainteresowaniem 
i poparciem spo∏ecznym, ˝e 
w 1991 r. zainspirowa∏a Rad´
Europy do ustanowienia Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.

G∏ównym celem Europej-
skich Dni Dziedzictwa jest pro-
mowanie regionalnego dziedzic-
twa kulturowego oraz przypo-
minanie o wspólnych korzeniach
kultury europejskiej. Imprezy skie-
rowane sà do bardzo szerokiej 
i ró˝norodnej grupy odbiorców, co


