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Jan Szeliga

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

dr hab. (em. profesor Uniwersytetu Gda -

skiego do 1994 roku). W Zespole Historii 

KartograÞ i od 1975 roku.

Zainteresowania naukowe: 

historii kartograÞ i pó nocnej Polski, g ów-

nie regionu gda skiego, a tak e dawnych 

Prus Ksi cych i Królewskich w okresie 

przedrozbiorowym oraz kartograÞ i po u-

dniowego Ba tyku.

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem 

osi gni  zwi zanych z histori  karto-

graÞ i: 

histori  kartograÞ i zainteresowa  si  na 

specjalizacji kartograÞ cznej na Uniwersy-

tecie Warszawskim. Pod kierunkiem prof. Stanis awa Pietkiewicza napisa  prac  

magistersk  na temat mapy Prus Wschodnich i Zachodnich Schröttera-Engelhard-

ta z 1810 roku w skali 1:500 000. Promotorem pracy doktorskiej by  równie  

prof. St. Pietkiewicz. Jan Szeliga przedstawi  w niej wyniki bada  dok adno ci 

dziesi ciu oryginalnych map wybrze a polskiego powsta ych w okresie od XVI 

do XIX wieku.

Stopie  doktora habilitowanego uzyska  w 1982 roku na podstawie pracy 

pt. Rozwój kartograÞ i Wybrze a Gda skiego do 1772 roku, opublikowanej przez 

Ossolineum, oraz kolokwium odbytego w Instytucie Historii Nauki, O wiaty 

i Techniki PAN w Warszawie. W pracy przedstawi  analiz  historyczno-kartogra-

Þ czn  prawie czterystu map z regionu gda skiego, obszaru l dowego i morskiego 

w du ych, rednich i ma ych skalach.

Do Zespo u Historii KartograÞ i przy IHN PAN w Warszawie nale y od chwi-

li jego powstania w 1975 roku. Do czasu przej cia na emerytur  w 1994 r. uczest-

niczy  we wszystkich posiedzeniach Zespo u i ogólnopolskich konferencjach na-

ukowych. 

Wyniki swoich prac na temat metod i stanu bada  dawnych map z obszaru 

Polski referowa  na konferencji w Lublinie w 1985 r.; o r kopi miennych mapach 

Prus Ksi cych Józefa Naronowicza-Naro skiego mówi  na konferencji w Olsz-

tynie w 1995 r., natomiast histori  kszta towania si  map po udniowego Ba tyku 

przedstawi  na konferencji w Szczecinie w 1996 roku.
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