
Wdniach 6-8 marca 2008 r.
w Târgovişte w Rumunii

odby∏a si´ konferencja „Listing
archaeological sites, protecting the
historical landscape”, poÊwi´co-
na kwestiom ewidencji zabytków
i systemom digitalizacji danych.
Organizatorem konferencji by∏o

Europae Archaeologiae Consilium
(EAC), zgromadzenie przedsta-
wicieli s∏u˝b konserwatorskich,
instytucji zajmujàcych si´ dzie-
dzictwem archeologicznym i orga-
nizacji archeologicznych z 25 kra-
jów europejskich. G∏ównym zada-
niem EAC jest wspieranie swoich

cz∏onków poprzez tworzenie fo-
rum dyskusji i wymiany doÊwiad-
czeƒ nt. standardów i dobrych
praktyk w zakresie zarzàdzania
dziedzictwem archeologicznym.
Polska jest cz∏onkiem EAC od
1999 r., czyli od momentu po-
wstania zrzeszenia.
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An international conference –
the Tenth Landscape Seminar

– entitled “Towards Cultural
Landscape Management and

Shaping Social pro-Ecologic At-
titudes”, held at Niepo∏omice
Castle on 8-10 May 2008, was
organised by the Institute of Land-
scape Architecture at the Cracow
University of Technology and the
Commission of the Cultural Land-
scape of the Polish Geographic
Society in Cracow.

The three-days long confer-
ence discussed the participation,
shaping and management of a
widely comprehended cultural
landscape. The presented papers
dealt with the examples of the
cultural landscape in Croatia,
Japan, Austria, Scotland and
Poland.

The event was supplemented
with a poster session featuring
projects by the students of archi-
tecture at the Cracow University
of Technology and a study tour
of Cracow and the salt mine in
Wieliczka.

“TOWARDS CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT AND SHAPING SOCIAL
PRO-ECOLOGIC ATTITUDES”

International Conference, Niepo∏omice, 8-10 May 2008

grupach tematycznych. Cz´Êç
uczestników zwiedza∏a kopalni´
soli w Wieliczce, pozostali – Kra-
ków i okolice.

Barbara Furmanik

warowni. Ciekawym i zupe∏nie od-
miennym od innych punktem
obrad by∏a prezentacja sposobów
badania i kszta∏towania krajobra-
zów dêwi´kowych (np. szum drzew
czy wody jako element krajobrazu

kulturowego). Program dnia wzbo-
gaci∏a sesja posterowa prezentu-
jàca projekty studentów architek-
tury Politechniki Krakowskiej.

Trzeciego dnia konferencji od-
by∏ si´ objazd terenowy w dwóch

2. Rynek niepo∏o-
micki. Fot. B. Fur-
manik.
2. Market square
in Niepo∏omice.
Photo: B. Furmanik.
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The conference on “Listing ar-
chaeological sites, protecting

the historical landscape”, which
dealt with the registration of his-
torical monuments and data digi-
talisation methods, took place in
Târgovişte (Rumania) on 6-8
March 2008. The meeting was or-
ganised by Europae Archaeologiae
Consilium (EAC), a gathering of
representatives of the conservation
services, institutions specialising
in archaeological heritage as well

as archaeological organisations
from 25 European countries.
Poland has been a member of
EAC since 1999, i.e. its establish-
ment.

The first part of the confer-
ence, reserved for members, dis-
cussed organisational matters and
the budget. The participants of
further parts of the meeting pre-
sented their experiences associat-
ed with the functioning and im-
plementation of the Geographic

Information System and the pos-
sibilities of its application in ar-
chaeological inventories.

The Polish side was repre-
sented by Dr. Andrzej Prinke from
the Archaeological Museum in
Poznan, and Bartosz WiÊniewski
and Micha∏ Grabowski from the
National Heritage Board of
Poland. The conference agenda
also included a tour of the histori-
cal monuments of Transylvania.

“LISTING ARCHAEOLOGICAL SITES, PROTECTING THE HISTORICAL LANDSCAPE”
Conference, Târgovişte, 6-8 March 2008

By∏o to ju˝ dziewiàte spotka-
nie tej organizacji. Liczba jego
uczestników przekroczy∏a 50 osób.
Organizatorzy – Ministerstwo
Kultury Rumunii, lokalne muze-
um miasta Târgovişte oraz w∏a-
dze okr´gu Dâmboviţa – zadbali
o najdrobniejsze szczegó∏y, dzi´ki
czemu przebieg, jak równie˝ osta-
teczne rezultaty konferencji oka-
za∏y si´ bardzo owocne. W pierw-
szej cz´Êci, zarezerwowanej wy-
∏àcznie dla cz∏onków stowarzy-
szonych, omawiane by∏y sprawy
organizacyjne i bud˝et. Poruszo-
no te˝ kwestie rozwoju stowarzy-
szenia oraz przyj´cia nowych
cz∏onków. W dalszej cz´Êci obrad,
prowadzonych przez panià
prezydent EAC dr Marianne
Schauman-Lonnqvist, prelegenci
przedstawili swoje doÊwiadczenia

zwiàzane z funkcjonowaniem
i wdra˝aniem Systemu Informacji
Geograficznej (GIS), jak te˝ z mo-
˝liwoÊciami jego zastosowania
w ewidencji archeologicznej.
Wystàpieniom towarzyszy∏y dy-
skusje oraz szeroka wymiana po-
glàdów. Mi´dzy innymi dr Andrzej
Prinke z Muzeum Archeologicz-
nego w Poznaniu wyg∏osi∏ referat
poÊwi´cony historii i rozwojowi
komputerowych systemów archi-
wizacji danych dotyczàcych za-
bytków archeologicznych, a tak˝e
przedstawi∏ za∏o˝enia i funkcje
istniejàcego programu e-ARCHEO.

W trakcie dwóch dni obrad
omówiono aktualne sprawy zwià-
zane z ewidencjà stanowisk ar-
cheologicznych oraz z komputero-
wymi bazami danych, które sy-
stematyzujà wszystkie dost´pne

informacje na temat zabytków,
tak˝e archeologicznych. Dyskuto-
wano o za∏o˝eniach i standardzie
centralnej (narodowej) bazy da-
nych o zabytkach. Debata doty-
czy∏a te˝ problemu udost´pnia-
nia informacji z bazy danych
z zastosowaniem zró˝nicowanych
poziomów dost´pu. Uczestnicy
tegorocznej konferencji uzgodnili,
˝e tematem kolejnego sympozjum
b´dzie problem tzw. czarnej ar-
cheologii i nielegalnego handlu
zabytkami.

W programie konferencji
znajdowa∏a si´ równie˝ wizyta
w obiektach zabytkowych Tran-
sylwanii. Uczestnicy spotkania
mieli mo˝liwoÊç obejrzenia dwóch
najpi´kniejszych zamków regionu:
Bran i Peles.

Micha∏ Grabowski

OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

SZKOLI POLICJ¢

Krajowy OÊrodek Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków we

wspó∏pracy z Krajowym Zespo-
∏em do Walki z Przest´pczoÊcià
Przeciwko Dziedzictwu Narodo-

wemu Biura Kryminalnego Ko-
mendy G∏ównej Policji przygoto-
wa∏ i przeprowadzi∏ cykl szkoleƒ
dla policjantów z ca∏ej Polski, któ-
rego tematem by∏a ochrona dzie-

dzictwa archeologicznego. Celem
szkolenia by∏o przygotowanie
funkcjonariuszy policji z komend
wojewódzkich, powiatowych i miej-
skich do jeszcze skuteczniejszej


