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Beata Konopska

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

dr hab. nauk o Ziemi w zakresie karto-

graÞ i, dr nauk humanistycznych w zakre-

sie historii kartograÞ i; Instytut Geodezji 

i KartograÞ i w Warszawie (od 2010). 

W Zespole Historii KartograÞ i od 1994 

roku, od 2011 roku zast pca przewodni-

cz cego Zespo u. 

Zainteresowania naukowe: 

zagadnienia zwi zane z dzia alno ci  

kartograÞ czn  w Polsce XX w., zw asz-

cza czynnikami pozamerytorycznymi jej 

rozwoju i spo eczn  rol  map. GeograÞ a 

historyczna, kartograÞ a historyczna.

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi gni  zwi zanych 

z histori  kartograÞ i: 

geograf i historyk, praktykuj cy kartograf. Po uko czeniu studiów geograÞ cznych 

na Uniwersytecie Wroc awskim w 1985 r. rozpocz a prac  we wroc awskiej Pra-

cowni Atlasu Historycznego Ziem Zachodnich Instytutu Historii PAN pod kierun-

kiem prof. dr. hab. Juliana Janczaka. Praca w Instytucie Historii PAN pozwoli a 

jej pozna  warsztat pracy historyka w stopniu pozwalaj cym na z o enie rozpra-

wy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc awskiego i uzyskanie w 1991 

r. stopnia doktora nauk humanistycznych. Po likwidacji Pracowni w latach 1992–

2010 pracowa a w Polskim Przedsi biorstwie Wydawnictw KartograÞ cznych im. 

E. Romera, gdzie przez ponad dziesi  lat by a redaktor naczeln . Z ramienia 

PPWK wspó organizowa a ogólnopolskie konferencje historyków kartograÞ i, ba-

da a dzieje tej instytucji oraz jej poprzedniczki „Ksi nicy-Atlas” publikuj c na 

ten temat wiele artyku ów. W badaniach tych wykorzysta a w szerokim zakresie 

materia y archiwalne i dokumenty kartograÞ czne. W 1994 r. zosta a powo ana w 

sk ad Zespo u Historii KartograÞ i przy IHN PAN. W roku 2005, na pro b  prof. 

A. Tomczaka, cz onka Zespo u Historii KartograÞ i przy IHN PAN, przyst pi a do 

opracowania artyku u na temat cenzury w dzia alno ci kartograÞ cznej w PRL do 

publikacji Geheimhaltung und Staatssicherheit, przygotowywanej pod redakcj  

D. Unverhau. Artyku  ten w polskiej, zmienionej wersji, ukaza  si  na amach 

„Polskiego Przegl du KartograÞ cznego”, a cz  niewykorzystanych do artyku u 

materia ów przedstawiona zosta a na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Histo-

ryków KartograÞ i i opublikowana w 15. tomie „Z Dziejów KartograÞ i”. Zainte-
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resowanie, jakie wzbudzi a ta tematyka w ród badaczy, zach ci a j  do podj cia 

dalszych bada  w tym zakresie. Efektem tych zainteresowa  by o opracowanie 

dysertacji habilitacyjnej. Tytu  doktora habilitowanego nauk o Ziemi uzyska a na 

Uniwersytecie Warszawskim w 2014 r. Jest m.in. redaktorem naczelnym „Polskie-

go Przegl du KartograÞ cznego”, wspó za o ycielem i cz onkiem redakcji roczni-

ka „Studia Geohistorica”, cz onkiem kolegium redakcyjnego „ a  

 ”, redaktorem naukowym „Serii MonograÞ cznej IGiK”, cz onkiem 

Komitetu Narodowego ds. Mi dzynarodowej Asocjacji KartograÞ cznej. 

Wybrane publikacje

Polskie atlasy historyczne – koncepcje i realizacje1. . Instytut Historii Nauki 

PAN, Warszawa 1994, 197 s.

Wp yw aparatu w adzy w latach 1944–1989 na polskie publikacje karto-2. 

graÞ czne do u ytku powszechnego, „MonograÞ e Instytutu Geodezji i Kartogra-

Þ i”, nr 16, Warszawa 2012, 208 s.

Polish scientiÞ c historical atlases in XIX–XX3. . „Ukrainian Historical Jour-

nal”, 2012, nr 4 (505), s. 201–211.

Funkcje map przemys u Polski w atlasach wydanych w okresie PRL a spo-4. 

sób prezentacji danych, w: Z dziejów przemys u po 1945 roku, red. R. Klemen-

towski i E. Ko cik, Wroc aw 2012, s. 21–32.

The tightening of censorship rules in cartography in Poland 1944–1989, 5. 

„Geoinformation Issues”, vol. 5, 2013, no 1(5), s. 5–20.

Zmiany ustrojowe w Polsce ko ca XX w. kamieniem milowym pol-6. 

skiej kartograÞ i do u ytku powszechnego, w: Kamienie milowe w kartograÞ i, 

„Z Dziejów KartograÞ i” t. 17, red. J. Ostrowski, P.W. Weszpi ski, Warszawa 2013, 

s. 347–355.

Nowoczesne przedsi biorstwa kartograÞ czne Drugiej Rzeczypospoli-7. 

tej – modele biznesu, technologia i promocja jako czynniki sukcesu rynkowego, 

w: Praca i spo ecze stwo Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. W. M drzeckiego, 

C. Leszczy skiej, „Metamorfozy Spo eczne”, t. 9, 2014, s. 209–230.

Atrybut miejsca w czasie jako w a ciwo  dawnych map z punktu widzenia 8. 

antropologii kulturowej na przyk adzie publikacji okresu PRL, w: Dawne mapy 

jako ród a w badaniach geograÞ cznych i historycznych, „Z Dziejów KartograÞ i” 

t. 18, pod red. B. Konopskiej, J. Ostrowskiego, Warszawa 2014, s. 285–300.

Dzia alno  i dorobek Profesora Juliana Janczaka w dziedzinie historii 9. 

kartograÞ i i kartograÞ i historycznej, w: Znowu  „z kuferkiem i chlebakiem”… 

Tom po wi cony Wielkiemu Humani cie Julianowi Janczakowi, red. B. Konop-

ska, J. Nowosielska-Sobel i G. Strauchold, „Spotkania Dolno l skie”, t. 5, 2014, 

s. 11–38; wspó autor: Jerzy Ostrowski.
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A map as an instrument in the educational communication process at 10. 

school level. w: Social communication, red. M. Wawrzak-Chodaczek, J. Kowal 

i A. Kuzio. „Communication and information technology in society”, vol. 3, Cam-

bridge Scholars Publishing 2014, s. 139–155; wspó autorka: Teresa Bogacz.
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