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Bogumi  Szady

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

dr hab. prof. KUL – Katedra Historii XVI–

–XVIII w. (kierownik); Pracownia Geoin-

formacji Historycznej (kierownik) Instytut 

Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego; prof. PAN – Instytut Historii im. 

Tadeusza Manteufß a PAN, Zak ad Atlasu 

Historycznego. W Zespole Historii Karto-

graÞ i od 2012 roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i okresu nowo ytnego, 

zw aszcza wieku XVIII–XIX, w szczegól-

no ci kartograÞ a tematyczna, dotycz ca 

stosunków wyznaniowych, demograÞ cznych oraz etnicznych; mapy dawne jako 

ród o w badaniach geograÞ czno-historycznych, wykorzystanie map topograÞ cz-

nych rednio- i wielkoskalowych w rekonstrukcji krajobrazu kulturowego (osad-

nictwo, drogi, granice itp.); mapy dawne w historycznych systemach informacji 

przestrzennej (historical GIS); historia spo eczno-religijna w XVI–XVIII wieku, 

rozwój organizacji i ustroju Ko cio a aci skiego, geograÞ a historyczna wyzna  

i religii, kartograÞ a historyczna, zastosowania systemów informacji geograÞ cznej 

(GIS) w naukach humanistycznych.

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi gni  zwi zanych 

z histori  kartograÞ i: 

wi kszo  ycia naukowego oraz pracy badawczej zwi za  z Instytutem Historii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod kierownictwem naukowym Wies a-

wa Müllera oraz Stanis awa Litaka rozwija  zainteresowania zwi zane z organiza-

cj  i ustrojem Ko cio a w Polsce. Du a cz  rozprawy doktorskiej, po wi conej 

prawu patronatu, ukaza a si  drukiem w 2003 r. (Prawo patronatu w Rzeczypo-

spolitej w czasach nowo ytnych, Lublin 2003, 248 s.). W ramach kolejnych pro-

jektów badawczych, realizowanych pod kierownictwem Stanis awa Litaka, na 

plan pierwszy wysun y si  zainteresowania geograÞ czno-historyczne. Rozprawa 

habilitacyjna GeograÞ a wyzna  i religii w Koronie w II po owie XVIII wieku jest 

cz ci  wi kszego planu badawczego, dotycz cego geograÞ cznego opracowania 

stosunków religijnych i wyznaniowych w Rzeczypospolitej i na l sku w II po-

owie XVIII wieku.

Dwa wymienione wy ej nurty badawcze (historia spo eczno–religijna oraz 

geograÞ a historyczna) dominuj  nadal w aktywno ci naukowej i organizacyjnej. 
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Istotn  rol  odgrywa tu wspó praca z Zak adem Atlasu Historycznego Instytutu 

Historii PAN oraz Zespo em Historii KartograÞ i przy Instytucie Historii Nauki 

PAN. 

Uczestnictwo w konferencjach oraz wspó praca naukowa wokó  historii kar-

tograÞ i oraz geograÞ i historycznej zaowocowa y powo aniem w 2013 r. czaso-

pisma „Studia Geohistorica”. Nieco wcze niej (w 2012 r.) zosta a powo ana do 

ycia Pracownia Geoinformacji Historycznej, która prowadzi projekty zwi zane 

z geograÞ  historyczn  oraz histori  kartograÞ i (np. rekonstrukcja granic admi-

nistracji pa stwowej i ko cielnej województwa lubelskiego z 1827 roku). Podej-

mowane badania naukowe, g ównie w ramach Atlasu historycznego Polski XVI 

wieku oraz Atlasu wyzna  i religii w Rzeczypospolitej i na l sku w II po owie 

XVIII wieku owocuj  nie tylko opracowaniami z zakresu geograÞ i historycznej 

i historii kartograÞ i. 
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