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Beata Konopska
StopieĔ / tytuá; zatrudnienie:
dr hab. nauk o Ziemi w zakresie kartograÞi, dr nauk humanistycznych w zakresie historii kartograÞi; Instytut Geodezji
i KartograÞi w Warszawie (od 2010).
W Zespole Historii KartograÞi od 1994
roku, od 2011 roku zastĊpca przewodniczącego Zespoáu.
Zainteresowania naukowe:
zagadnienia związane z dziaáalnoĞcią
kartograÞczną w Polsce XX w., zwáaszcza czynnikami pozamerytorycznymi jej
rozwoju i spoáeczną rolą map. GeograÞa
historyczna, kartograÞa historyczna.
ĩyciorys naukowy, z uwzglĊdnieniem osiągniĊü związanych
z historią kartograÞi:
geograf i historyk, praktykujący kartograf. Po ukoĔczeniu studiów geograÞcznych
na Uniwersytecie Wrocáawskim w 1985 r. rozpoczĊáa pracĊ we wrocáawskiej Pracowni Atlasu Historycznego Ziem Zachodnich Instytutu Historii PAN pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Janczaka. Praca w Instytucie Historii PAN pozwoliáa
jej poznaü warsztat pracy historyka w stopniu pozwalającym na záoĪenie rozprawy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocáawskiego i uzyskanie w 1991
r. stopnia doktora nauk humanistycznych. Po likwidacji Pracowni w latach 1992–
2010 pracowaáa w Polskim PrzedsiĊbiorstwie Wydawnictw KartograÞcznych im.
E. Romera, gdzie przez ponad dziesiĊü lat byáa redaktor naczelną. Z ramienia
PPWK wspóáorganizowaáa ogólnopolskie konferencje historyków kartograÞi, badaáa dzieje tej instytucji oraz jej poprzedniczki „KsiąĪnicy-Atlas” publikując na
ten temat wiele artykuáów. W badaniach tych wykorzystaáa w szerokim zakresie
materiaáy archiwalne i dokumenty kartograÞczne. W 1994 r. zostaáa powoáana w
skáad Zespoáu Historii KartograÞi przy IHN PAN. W roku 2005, na proĞbĊ prof.
A. Tomczaka, czáonka Zespoáu Historii KartograÞi przy IHN PAN, przystąpiáa do
opracowania artykuáu na temat cenzury w dziaáalnoĞci kartograÞcznej w PRL do
publikacji Geheimhaltung und Staatssicherheit, przygotowywanej pod redakcją
D. Unverhau. Artykuá ten w polskiej, zmienionej wersji, ukazaá siĊ na áamach
„Polskiego Przeglądu KartograÞcznego”, a czĊĞü niewykorzystanych do artykuáu
materiaáów przedstawiona zostaáa na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków KartograÞi i opublikowana w 15. tomie „Z Dziejów KartograÞi”. Zainte-
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resowanie, jakie wzbudziáa ta tematyka wĞród badaczy, zachĊciáa ją do podjĊcia
dalszych badaĔ w tym zakresie. Efektem tych zainteresowaĔ byáo opracowanie
dysertacji habilitacyjnej. Tytuá doktora habilitowanego nauk o Ziemi uzyskaáa na
Uniwersytecie Warszawskim w 2014 r. Jest m.in. redaktorem naczelnym „Polskiego Przeglądu KartograÞcznego”, wspóázaáoĪycielem i czáonkiem redakcji rocznika „Studia Geohistorica”, czáonkiem kolegium redakcyjnego „ȼɿɫɧɢɤa ɝɟɨɞɟɡɿʀ
ɬɚ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿʀ”, redaktorem naukowym „Serii MonograÞcznej IGiK”, czáonkiem
Komitetu Narodowego ds. MiĊdzynarodowej Asocjacji KartograÞcznej.
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