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Paweł Swoboda (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk). Korzystając
z bazy danych PESEL (niemal 50 mln
rekordów), zbadał powiązania nadawanych w Polsce imion (zarówno męskich,
jak i żeńskich) z miejscem ich występowania. Analizy sporządzone zostały dla
ponad pięćdziesięcioletniego okresu podzielonego na pięć dekad. Autor zestawił
imiona występujące w poszczególnych
powiatach i wskazał na różnice w konkretnych województwach (według obecnego podziału administracyjnego kraju).
Na uwagę zasługuje szerokie wykorzystanie zaawansowanych narzędzi cyfrowych,
pozwalających na przeprowadzanie m.in.
analiz sieciowych.
Krakowska konferencja dobitnie ukazała potrzebę dyskusji między historykami i onomastami. Dobrym punktem
zaczepienia mogą być wspólne badania
interdyscyplinarne, dla których naturalnym polem badawczym powinna być
geografia historyczna. Istnieje potrzeba,
aby historycy uczestniczyli w konferencjach onomastycznych liczniej niż do tej
pory i wskazywali na zagrożenia wynikające z nieznajomości warsztatu historycznego przez językoznawców, którzy
korzystają z opracowań historycznych lub

bezpośrednio ze źródeł.
Michał Gochna
(Warszawa)

39. Ogólnopolska Konferencja
Kartograficzna „Wizualizacja
kartograficzna w nauce i praktyce” –
Zwierzyniec, 26–28 września 2016 r.
W dniach 26–28 września 2016 r. odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja
Kartograficzna, tym razem zatytułowana „Wizualizacja kartograficzna w nauce
i praktyce”. Głównym organizatorem był

Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zgodnie z kultywowaną przez lubelski
ośrodek tradycją spotkania kartografów
odbywają się w niewielkiej miejscowości. W 1998 r. był to Kazimierz Dolny, w 2007 – Nałęczów, a w tym roku,
podobnie jak w 1991, zawitała ona do
Zwierzyńca. Obrady toczyły się w gościnnych progach Roztoczańskiego Centrum
Naukowo-Edukacyjnego, które należy
do Roztoczańskiego Parku Narodowego –
drugiego z organizatorów konferencji.
Trzecim tradycyjnie już było Polskie Towarzystwo Geograficzne, reprezentowane
przez oddziały Kartograficzny oraz Lubelski.
Przybywających już w niedzielne popołudnie gości gospodarze uraczyli kolacją,
a oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło
w poniedziałek rano. Sesja wprowadzająca
dotyczyła pojęcia wizualizacji, a otworzył
ją referat Andrzeja Czernego (UMCS)
O pojęciu „wizualizacja”. Wystąpienie na
temat logicznej poprawności wizualizacji
kartograficznej przygotowali Jolanta Korycka-Skorypa i Wiesław Ostrowski (oboje UW). Wskazali w nim na najczęstsze
błędy popełniane w tej materii i zaprezentowali przykłady dobrych rozwiązań. Zenon Kozieł (UMK) poruszył zagadnienie
geokompozycji w kontekście przestrzeni
życiowej człowieka, a Beata Medyńska-Gulij (UAM) omówiła podejścia do jej
wizualizacji.
Po przerwie odbyła się druga sesja, poświęcona mapom profesora Uhorczaka,
a w szczególności mapie użytkowania ziemi. Tę ostatnią omówił Krzysztof Kałamucki, który wraz z Pawłem Cebrykowem
(obaj UMCS) przygotował referat dotyczący historii rozwoju koncepcji i realizacji
mapy użytkowania ziemi i wskazał wciąż
aktualne wartości tego opracowania. Mirosław Meksuła (UPH) i Leszek Grzechnik
(UMCS) przyjrzeli się bliżej mapom opracowanym pod kierunkiem prof. Uhorczaka na potrzeby „Geografii Powszechnej”
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i przeanalizowali podejście autora do sposobu kartograficznego przedstawiania krajobrazu.
Przed przerwą obiadową uczestników
konferencji zaproszono do zapoznania się
z przygotowaną w sali obrad wystawą pt.
„Roztoczański Park Narodowy na mapach”.
Poobiednia sesja składała się ze zróżnicowanych referatów, z których pierwszy,
dotyczący grafów i analiz sieciowych, wygłosił Andrzej Głażewski (PW). Kolejna
referentka, Agnieszka Bitner (Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie), przedstawiła zastosowanie narzędzi geoinformatycznych
w morfologicznej analizie informacji katastralnej. Poprawności i właściwej konstrukcji wykresów i diagramów poświęciła
swoje wystąpienie Jolanta Korycka-Skorupa (UW), a Justyna Kacprzak i Jerzy Zieliński (GUGiK) przybliżyli zagadnienia
związane z Państwowym Rejestrem Nazw
Geograficznych oraz zasadami standaryzacji i udostępniania tych danych w formie kartograficznej. Ostatnim referatem
pierwszego dnia było dotykające materii
historycznej wystąpienie Pawła Weszpińskiego (Muzeum Warszawy), który pokazał, jak dawne plany stolicy przedstawiały
wizje rozwoju przestrzennego miasta.
Po przerwie Michał Siwicki z Wydawnictwa „Polkart” zaprezentował możliwości kartograficznego programu Lorik.
Bogaty w wydarzenia dzień dopełnił
zorganizowany przez Roztoczański Park
Narodowy wyjazd do Florianki – dawnej
leśnej osady ordynackiej, a obecnie jednej
z turystycznych atrakcji Parku, która łączy
w sobie walory przyrodnicze, kulturowe
i historyczne. Zorganizowano tam plenerową kolację, podczas której uczestnicy
konferencji mieli okazję poznać walory
kulinarne regionu.
Początek drugiego dnia upłynął pod
znakiem tematów historycznych. Jako
pierwszy wystąpił Kamil Nieścioruk (UP
Lublin), przedstawiając referat o wizualizacji danych związanych z poległymi w czasie
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pierwszej wojny światowej. Tomasz Panecki (UW) przedstawił refleksje na temat
wykorzystania dawnych map do skonstruowania cyfrowej bazy danych i wskazał na
problemy związane z niejednoznacznością
i niejednolitością dawnych materiałów kartograficznych. Waldemar Spallek (UWr)
zaprezentował analizę odwzorowań wykorzystanych w polskich atlasach szkolnych
od XVIII w. do współczesności i zaproponował periodyzację atlasów ze względu
na to kryterium. Kolejny referat to jedyne
anglojęzyczne wystąpienie na konferencji,
wygłoszone przez Reinisa Vāversa z Łotewskiej Biblioteki Narodowej. Opisał on łotewskie mapy z okresu międzywojennego
i czasu drugiej wojny światowej. Pierwszą
sesję drugiego dnia zakończyła Lucyna
Szaniawska (Zespół Historii Kartografii
PAN), omawiając sposób, w jaki osiemnasto- i dziewiętnastowieczne mapy geologiczne obrazowały zmieniający się stan
wiedzy z tego zakresu.
Druga sesja rozpoczęła się od wystąpienia Krzysztofa Podkoniecznego (WAT) na
temat wykorzystania sieci neuronowych
do przygotowania mapy przejezdności
terenu na potrzeby działań wojskowych.
Agata Ciołkosz-Styk zaprezentowała przygotowany wspólnie ze Sławomirem Hellerem (oboje firma Heller) referat dotyczący problemów wizualizacji złożonych
układów sieciowych na przykładzie infrastruktury drogowej. O wykorzystywaniu
analiz przestrzennych do prognozowania
skutków inwestycji i wizualizacji wyników tych analiz z wykorzystaniem narzędzi GIS mówił Bogdan Wolak (UWM).
Ostatnim wystąpieniem w tej części był
referat dotyczący problemów redakcyjnych i merytorycznych przy wydawaniu
publikacji Atlas Tatr – przyroda nieożywiona, wygłoszony przez Michała Siwickiego
(Polkart) i Katarzynę Dąbrowską (TPN),
a przygotowany wspólnie z Marciem Guzikiem (TPN).
Przed przerwą obiadową odbyła się jeszcze sesja posterowa, podczas której przed-
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stawiono około dziesięciu graficznych prezentacji wyników badań.
Sesja szósta (trzecia drugiego dnia)
rozpoczęła się od referatów dotyczących
algorytmizacji i automatyzacji prac redakcyjnych. Izabela Karsznia (UW) opowiedziała o zastosowaniu technik uczenia
maszynowego w doborze nazewnictwa
miejscowości, a w kolejnym wystąpieniu wraz z Martą Przychodzień (UW)
opisały metodykę automatyzowania generalizacji bazy BDOT na przykładzie
wybranych obiektów i skal. Wykorzystanie popularnych serwisów internetowych
do uzyskania danych geolokalizacyjnych
oraz wizualizację tych danych przedstawił Jan Burdziej (UMK) w wystąpieniu
przygotowanym wspólnie z Piotrem Gawrysiakiem (PW). Dwa ostatnie referaty tej
sesji dotyczyły wykorzystania rozwiązań
geoinformatycznych w Roztoczańskim
Parku Narodowym. Jego pracownicy –
Beata Grabowska i Bartłomiej Kaproń –
omówili GIS z punktu widzenia potrzeb
czynnej ochrony przyrody oraz geoportal
Parku jako narzędzie dla pracowników,
specjalistów i turystów odwiedzających
Roztocze.
W ostatniej sesji uczestnicy konferencji wysłuchali czterech referatów. Dorota
Borowicz (UWr) opowiedziała o mapach
prezentujących cechy etniczne ludności
oraz zastosowanych na nich nietypowych
rozwiązaniach graficznych, będących często narzędziem propagandy. O badaniach
dotyczących odbioru kartogramów oraz
zaleceniach redakcyjnych związanych z tą
metodą prezentacji mówił natomiast Tomasz Nowacki (UW). Agnieszka Pilarska
(UMK) poruszyła tematykę medyczną,
przedstawiając zastosowanie kartograficznej metody badań do analizy zachorowań na wybrane choroby cywilizacyjne.
Ostatnim referatem konferencji było wystąpienie Karola Kowalczyka przygotowane wspólnie z Anną Adamiak (oboje
UMCS), a dotyczące porównania form
prezentacji i zakresu treści w atlasach ko-

lejowych publikowanych w wybranych
krajach świata.
Podsumowanie konferencji poprzedziła dyskusja, kontynuowana także później,
podczas wieczornego ogniska.
Ostatniego dnia konferencji uczestników czekała zagraniczna sesja terenowa we
Lwowie. Tematem przewodnim wyjazdu
była oczywiście kartografia. W należącej
do Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka można
było obejrzeć ciekawe zbiory map i atlasów. Dawny kościół akademicki i kamienica, w której mieszkał Eugeniusz Romer,
były okazją do zapoznania się z przedwojenną tradycją akademicką Lwowa.
Krótką prezentację współczesnego dorobku lwowskiej uczelni przedstawiono zaś
na Wydziale Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.
Ponadto uczestnicy mogli zobaczyć dawne siedziby Biblioteki Ossolineum oraz
wydawnictwa Książnica-Atlas. O Lwowie
dawnym i współczesnym, widzianym już
nie tylko przez pryzmat map, opowiedziała kartografom oprowadzająca po mieście
(w tym po budynku opery) przewodniczka. Po uroczystej kolacji uczestnicy wrócili
do Polski, przypominając sobie po drodze

uroki kontroli granicznej.
Kamil Nieścioruk
(Lublin)

Tematyka historii kartografii
na konferencji kartograficznej
w Zwierzyńcu w dniach
26–28 września 2016 r.
We wrześniu 2013 r. polscy badacze dawnych map spotkali się w Lublinie na
XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, na której omawiano
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