88

Czáonkowie Zespoáu Historii KartograÞi przy Instytucie Historii Nauki PAN w 2015 r.

Bogumiá Szady
StopieĔ / tytuá; zatrudnienie:
dr hab. prof. KUL – Katedra Historii XVI–
–XVIII w. (kierownik); Pracownia Geoinformacji Historycznej (kierownik) Instytut
Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; prof. PAN – Instytut Historii im.
Tadeusza Manteufßa PAN, Zakáad Atlasu
Historycznego. W Zespole Historii KartograÞi od 2012 roku.
Zainteresowania naukowe:
historia kartograÞi okresu nowoĪytnego,
zwáaszcza wieku XVIII–XIX, w szczególnoĞci kartograÞa tematyczna, dotycząca
stosunków wyznaniowych, demograÞcznych oraz etnicznych; mapy dawne jako
Ĩródáo w badaniach geograÞczno-historycznych, wykorzystanie map topograÞcznych Ğrednio- i wielkoskalowych w rekonstrukcji krajobrazu kulturowego (osadnictwo, drogi, granice itp.); mapy dawne w historycznych systemach informacji
przestrzennej (historical GIS); historia spoáeczno-religijna w XVI–XVIII wieku,
rozwój organizacji i ustroju KoĞcioáa áaciĔskiego, geograÞa historyczna wyznaĔ
i religii, kartograÞa historyczna, zastosowania systemów informacji geograÞcznej
(GIS) w naukach humanistycznych.
ĩyciorys naukowy, z uwzglĊdnieniem osiągniĊü związanych
z historią kartograÞi:
wiĊkszoĞü Īycia naukowego oraz pracy badawczej związaá z Instytutem Historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod kierownictwem naukowym Wiesáawa Müllera oraz Stanisáawa Litaka rozwijaá zainteresowania związane z organizacją i ustrojem KoĞcioáa w Polsce. DuĪa czĊĞü rozprawy doktorskiej, poĞwiĊconej
prawu patronatu, ukazaáa siĊ drukiem w 2003 r. (Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w czasach nowoĪytnych, Lublin 2003, 248 s.). W ramach kolejnych projektów badawczych, realizowanych pod kierownictwem Stanisáawa Litaka, na
plan pierwszy wysunĊáy siĊ zainteresowania geograÞczno-historyczne. Rozprawa
habilitacyjna GeograÞa wyznaĔ i religii w Koronie w II poáowie XVIII wieku jest
czĊĞcią wiĊkszego planu badawczego, dotyczącego geograÞcznego opracowania
stosunków religijnych i wyznaniowych w Rzeczypospolitej i na ĝląsku w II poáowie XVIII wieku.
Dwa wymienione wyĪej nurty badawcze (historia spoáeczno–religijna oraz
geograÞa historyczna) dominują nadal w aktywnoĞci naukowej i organizacyjnej.
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Istotną rolĊ odgrywa tu wspóápraca z Zakáadem Atlasu Historycznego Instytutu
Historii PAN oraz Zespoáem Historii KartograÞi przy Instytucie Historii Nauki
PAN.
Uczestnictwo w konferencjach oraz wspóápraca naukowa wokóá historii kartograÞi oraz geograÞi historycznej zaowocowaáy powoáaniem w 2013 r. czasopisma „Studia Geohistorica”. Nieco wczeĞniej (w 2012 r.) zostaáa powoáana do
Īycia Pracownia Geoinformacji Historycznej, która prowadzi projekty związane
z geograÞą historyczną oraz historią kartograÞi (np. rekonstrukcja granic administracji paĔstwowej i koĞcielnej województwa lubelskiego z 1827 roku). Podejmowane badania naukowe, gáównie w ramach Atlasu historycznego Polski XVI
wieku oraz Atlasu wyznaĔ i religii w Rzeczypospolitej i na ĝląsku w II poáowie
XVIII wieku owocują nie tylko opracowaniami z zakresu geograÞi historycznej
i historii kartograÞi.
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