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#PolskaHumanistykaCyfrowa || GEO-ecclesiae. Dane przestrzenne
Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce (KUL)
Instytucje: Katolicki Uniwersytet Lubelski (Instytucja kierująca)

Głównym celem projektu jest harmonizacja oraz udostępnienie map historycznych
oraz danych przestrzennych gromadzonych w Ośrodku Badań nad Geografią
Historyczną w Polsce (wcześniej Instytucie Geografii Historycznej Kościoła w Polsce)
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Instytut Geografii
Historycznej Kościoła w Polsce KUL powołany z inicjatywy prof. Jerzego
Kłoczowskiego zainaugurował swoją działalność w 1957 r. i od początku
koncentrował się na gromadzeniu informacji o charakterze geograficznohistorycznym, która była podstawą prowadzonych badań z zakresu historii
społeczno-religijnej. Posiada w swoim dorobku ponad 1600 różnego rodzaju
opracowań kartograficznych.

W trakcie realizacji projektu zgromadzone dane badawcze oraz mapy zostaną
przeniesione do postaci cyfrowej (digitalizacja, kalibracja, wektoryzacja). Ważnym
etapem będzie przygotowanie modelu danych oraz struktury bazy danych, która
będzie otwarta także dla nowych gromadzonych w Ośrodku informacji. Projekt
będzie miał charakter ciągły - w pierwszym jego etapie do postaci bazodanowej
zostanie przekształcony zasób z opracowania S. Litaka (Atlas Kościoła łacińskiego w
Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006), który zostanie
następnie zintegrowany z zasobami dotyczącymi struktur terytorialnych Kościoła
łacińskiego opracowanymi w Zakładzie Atlasu Historycznego PAN dla II połowy XVI
wieku. Umożliwi to przeprowadzenie analiz dotyczących zmian w organizacji
terytorialnej Kościoła katolickiego w okresie nowożytnym. W kolejnym etapie
planowane jest udostępnienie informacji o strukturze parafialnej, dekanalnej i
diecezjalnej Kościoła łacińskiego przed II wojną światową (ok. 1938 r.).
Jednocześnie harmonizowane będą informacje geograficzno-historyczne o bardziej
generalnym charakterze (diecezje, archidiakonaty, dekanaty) dla innych
przekrojów czasowych.
Instytucja realizująca projekt:
• Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I
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#PolskaHumanistykaCyfrowa - katalog humanistycznych projektów cyfrowych w
Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z
zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o
ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w
których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź
prezentacji danych.
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Linki:
• https://geo-ecclesiae.kul.pl/
• http://bit.ly/polskaHC
• https://twitter.com/geo_ecclesiae
Słowa kluczowe: kartografia historyczna, historical GIS, historia Kościoła, geografia
historyczna, historia społeczno-religijna, #PolskaHumanistykaCyfrowa,
humanistyka cyfrowa, polska humanistyka cyfrowa
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