
Program

13.00 Otwarcie spotkania przez Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Historii PAN 

dra hab. Tomasza Wiślicza-Iwańczyka

13.05 Jarosław Suproniuk, Czym są Mapy szczegółowe XVI wieku?

13.15 Arkadiusz Borek, Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI wieku. 

Rękopisy, baza danych i aplikacja web-GIS.

13.30 Bogumił Szady, AtlasFontium.pl jako platforma cyfrowa geografii historycznej w Polsce 

13.45 Marek Słoń, Finalizacja serii Mapy szczegółowe XVI wieku. 

Dopełnienie tradycji technologią jutra.

14.00 pytanie informacyjne z sali i odpowiedzi na nie

14.05 bezpośrednie rozmowy z uczestnikami projektu, testowanie aplikacji, kawa i poczęstunek

14.30 dyskusja plenarna

15.00 zakończenie

Zakład Atlasu Historycznego
Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla

Polskiej Akademii Nauk
zaprasza na spotkanie pt.

Projekt powstał dzięki wsparciu:

Patronat medialny:

Histmag.org 

 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki 

Instytutu Historii PAN

Atlas historyczny Polski AD 2015

Międzynarodowy Rok Mapy

które odbędzie się w sali im. J. Lelewela IH PAN 
przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

w środę 1 kwietnia 2015 r. o godzinie 13.00

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres: marek.slon@wp.pl lub pod tel.: 22 8316338

Przebieg obrad będzie można śledzić online na stronie: www.worldcam.pl

Zapis spotkania będzie dostępny na stronie: www.ihpan.edu.pl

Więcej informacji: atlasfontium.pl

http://www.ihpan.edu.pl
https://goo.gl/maps/191wt
http://www.ihpan.edu.pl/struktura/pracownicy-naukowi/1039-wislicz-iwanczyk-tomasz
http://www.ihpan.edu.pl/struktura/pracownicy-naukowi/1026-suproniuk-jaroslaw
http://www.ihpan.edu.pl/studia-doktoranckie/doktoranci/925-borek-arkadiusz
http://www.ihpan.edu.pl/struktura/pracownicy-naukowi/1027-szady-bogumil
http://www.ihpan.edu.pl/struktura/pracownicy-naukowi/1021-slon-marek
mailto:marek.slon@wp.pl
tel:22 8316338
http://www.worldcam.pl
www.ihpan.edu.pl
http://atlasfontium.pl
http://www.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/
www.ihpan.edu.pl
http://www.fnp.org.pl/
www.histmag.org
www.historia.org.pl
http://internationalmapyear.org/
http://www.ihpan.edu.pl/struktura/zaklady-naukowe/397-zaklad-atlasu-historycznego
http://www.ihpan.edu.pl/oferty/sale-konferencyjne


W trakcie spotkania zaprezentujemy nową formę prezentacji mapy, łączącą zalety atlasu książkowego 
i wielkoformatowych arkuszy. W tej technologii przygotowaliśmy edycję połączonej mapy głównej 
ośmiu województw Korony, objętych dotąd serią atlasową i zarazem przewidzieliśmy pełną integrację 
z kolejnymi arkuszami, które czekają na opracowanie, tj. Wielkopolski (2017 r.) oraz Podlasia, Kujaw 
i Prus Królewskich (2020 r.). Nakład tej publikacji wynosi obecnie, ze względu na jej ręczne wykonanie, 
12 egzemplarzy. Kilka spośród nich będzie do nabycia w cenie 250 zł.

Atlas historyczny Polski AD 2015

Mapy szczegółowe XVI w.    w skali 1:250 000 
wydanie w formacie A3




