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Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

mgr, Instytut GeograÞ i i Rozwoju Regio-

nalnego Uniwersytetu Wroc awskiego, 

Zak ad KartograÞ i (od 1969 r.), przekszta -

cony w 2013 r. w Zak ad Geoinformatyki 

i KartograÞ i (do maja 2014 r.). Od wrze-

nia 2014 r. – Zak ad Narodowy im. Osso-

li skich. W Zespole Historii KartograÞ i 

od 25 pa dziernika 2011 roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i; metodyka bada  daw-

nych dokumentów kartograÞ cznych; daw-

ne mapy l ska jako dokumenty zmian za-

chodz cych w terenie; relacje przestrzenne 

w zapisie graÞ cznym dawnych map; uniÞ -

kacja metodyki katalogowania w nowoczesnych no nikach informacji naukowej; 

cyfrowe katalogowanie dokumentów kartograÞ cznych w ogólno wiatowym syste-

mie MARC21-Virtua, komputerowe katalogowanie map i atlasów w bazie lokalnej 

GAIK (uniwersyteckiej) oraz w systemie MONA. 

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi gni  zwi zanych 

z histori  kartograÞ i: 

prac  magistersk  z zakresu historii kartograÞ i pt. Stosunek Mapy Kwatermistrzo-

stwa Wojska Polskiego do Mapy Taktycznej Polski 1:100 000 (na przyk adzie wy-

branych arkuszy) wykona a pod kierunkiem prof. Boles awa Olszewicza w roku 

1969. W latach 1969–2014 pracowa a w Zak adzie KartograÞ i Instytucie Geogra-

Þ cznym (od 1 marca 2013 r. w Zak adzie Geoinformatyki i KartograÞ i) Uniwer-

sytetu Wroc awskiego. Prowadzi a zaj cia dydaktyczne i Zbiory KartograÞ czne 

Zak adu KartograÞ i. Uczestniczy a w pracach badawczych (granty) i zleconych 

pracach kartograÞ cznych.

W 2004 r. zda a egzamin pa stwowy, jest dokumentalist  dyplomowanym 

w zakresie informacji naukowej. Ma tak e uprawnienia do katalogowania doku-

mentów kartograÞ cznych w systemach: MARC 21-Virtua, GAIK i MONA. 

Wybrane publikacje

Ewolucja „Atlasu GeograÞ cznego” Eugeniusza Romera z 1908 1. roku, 

„Polski Przegl. KartograÞ czny”, t. 24, 1992, nr 1–2, s. 26–41; wspó autorka: El -

bieta Nowak-Ferdhus.
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Mapy2.  ziem dawnej Polski w wybranych atlasach Biblioteki Uniwersytec-

kiej we Wroc awiu, Warszawa 1993, 186 s.; wspó autorka: Krystyna Szyku a.

Dzia alno  kartograÞ czna Friedricha Handtkego3. , „Czasopismo Zak adu 

Narodowego im. Ossoli skich”, 1996, z. 2. s. 67–87.

Podr cznik GeograÞ a dla klasy pierwszej szkó  rednich i Atlas geogra-4. 

Þ czny Eugeniusza Romera na tle nauczania geograÞ i w Galicji, w: Eugeniusz 

Romer, geograf i kartograf trzech epok. Materia y z Sesji Naukowej, „Studia 

i Materia y z Historii KartograÞ i”, t. 19, 2004, s.77–87.

Dawne mapy l ska jako dokumenty zmian zachodz cych w terenie5. , 

w: Dawna mapa ród em wiedzy o wiecie, „Z Dziejów KartograÞ i”, t. 14, red. 

S. Aleksandrowicz i R. Skrycki, Warszawa 2008, s. 375–390.

Szkolny atlas geograÞ czny Eugeniusza Romera z 1908 r.6. , w: Stulecie Atla-

su geograÞ cznego Eugeniusza Romera, 1908–2008, „Biblioteka Polskiego Prze-

gl du KartograÞ cznego”, t. 1, red. B. Konopska i J. Pas awski, 2008, s. 65–71.

Numerical list/catalogue of the topographical and geologicalmulti-7. 

sheetmaps from Silesia Region (1850–1950) in VIRTUA system and develop-

ment of contees on these mapa, 2009; wspó autorka: El bieta Dziemia czuk. 

http://liber-maps.kb.nl/article 

Georeference and digitalization of collections of the University of Wro-8. 

c aw, http://www.e-perimetron.org/Vol5 4.htm; wspó autorzy: Wies awa ysz-

kowska, Anna Osowska i Dariusz Przybytek). http://www.bibliotekacyfrowa.pl/

publication/27806.

Plan Wroc awia Bart(h)la Wei(h)nera (ojca i syna) z 1562 roku, jego za-9. 

warto  informacyjna, wiarygodno  i przydatno , w: Dawna kartograÞ a miast, 

„Z Dziejów KartograÞ i”, t. 15, red. J. Ostrowski i P. E. Weszpi ski, Warszawa 

2011, s. 85–95.

Relacje przestrzenne na wybranych dawnych mapach Ziemi K odzkiej10. , 

w: Dawne mapy jako ród a historyczne, „Biblioteka Polskiego Przegl du Karto-

graÞ cznego”, t. 3, red. B. Konopska, J. Ostrowski, J. Pas awski i P.E. Weszpi ski, 

Warszawa 2012, s. 62–74. 
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