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Lucyna Szaniawska

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

mgr (em. pracownik Zak adu Zbiorów 

KartograÞ cznych Biblioteki Narodowej). 

W Zespole Historii KartograÞ i od 22 lu-

tego 1995 roku.

Zainteresowania naukowe: 

historia kartograÞ i, bibliotekarstwo karto-

graÞ czne, historia kartograÞ i europejskiej 

od redniowiecza do I wojny wiatowej, 

mapa jako ród o wiedzy i dokument swo-

ich czasów; ewolucja map obszaru ród-

ziemnomorskiego; redakcje r kopi mien-

ne i drukowane GeograÞ i Ptolemeusza; 

historia poznania Syberii dokumentowana 

jej mapami do po owy XVIII wieku. 

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem osi gni  zwi zanych 

z histori  kartograÞ i: 

Lucyna Szaniawska uko czy a studia magisterskie na Wydziale GeograÞ i i Stu-

diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe 

w Studium Afrykanistycznym UW (praca dyplomowa Mapa jako dokument wie-

dzy o Afryce w dobie Odrodzenia w serii „Studia i Materia y z Historii KartograÞ i” 

t. 2, 1981 r.). W 1991 r. pomy lnie zda a egzamin, przewidziany rozporz dzeniem 

Rady Ministrów, przed Komisj  Egzaminacyjn  dla Dyplomowanych Pracowni-

ków Dokumentacji Naukowej PAN; w zwi zku z tym awansowa a na stanowisko 

naukowe dokumentalisty dyplomowanego (pó niej starszego), na którym praco-

wa a do 2013 r.

Pracowa a w zespo ach badawczych: Zespole Historii KartograÞ i przy Insty-

tucie Historii Nauki PAN od 1995 r.; Komisji Bada  nad Histori  Syberii przy Ko-

mitecie Historii Nauki i Techniki PAN od 2000 r.; Grupie Bibliotekarzy-Kartogra-

fów LIBER w latach 1996–2013; Komisji Historii KartograÞ i Mi dzynarodowej 

Asocjacji KartograÞ cznej (cz onek korespondent w latach 2005–2011); Komitecie 

Narodowym ds. Mi dzynarodowej Asocjacji KartograÞ cznej od 2005 r.; Komisji 

GeograÞ i Historycznej PTH od 2014 roku.

W latach 2003–2008 wyk ada a histori  kartograÞ i na specjalizacji karto-

graÞ cznej Wydzia u GeograÞ i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Redagowa a naukowo serie: „Studia i Materia y z Historii kartograÞ i” 

w latach 1987–2013, „Zabytki Polskiej KartograÞ i” w latach 1987–2013, „Polska 
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BibliograÞ a Narodowa. BibliograÞ a Dokumentów KartograÞ cznych” w latach 

2005–2013 (wersja papierowa i elektroniczna). 

Wybrane publikacje

Analiza wybranych map ma oskalowych ziem polskich (XVI–XVIII w.)1. , 

„Studia i Materia y z Historii KartograÞ i”, t. 7, 1987, 424 s. 

Sarmacja na mapach Ptolemeusza w edycjach jego „GeograÞ i”2. , „Studia 

i Materia y z Historii KartograÞ i”, t. 14, 1993, s. 228.

Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach 1815–1915, w zbiorach Bi-3. 

blioteki Narodowej. Katalog, „Studia i Materia y z Historii KartograÞ i”, t. 16, 

1997, 163 s.

Mapy ziem polskich opublikowane przez Karola Flemminga w zbiorach 4. 

Biblioteki Narodowej. Katalog, „Studia i Materia y z Historii KartograÞ i”, t. 17, 

1998, 111 s.

R kopi mienna mapa granicy austriacko-pruskiej na l sku z 1743 roku – 5. 

cenny dar Polskiego Przedsi biorstwa Wydawnictw KartograÞ cznych S.A. dla Bi-

blioteki Narodowej, „Polski Przegl. KartograÞ czny”, t. 32, 2000, nr 4, s. 318–320. 

Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przyk adzie wybra-6. 

nych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych map, „Analecta. Studia i Ma-

teria y z Dziejów Nauki”, t. 15, 2006, s. 207–241. 

Map-documented history of the exploration of Sibir, as exempliÞ ed by se-7. 

lected West European 16th and 17th century maps, w: The History of mapping 

of Moscow Tsardom and the stories of Russian cartography, red. A. Postnikov, 

Moscow 2007, s. 5–23.

Odkrycia geograÞ czne jako ród a tre ci map wiata wydanych w latach 8. 

1630–182, w: Znowu  „z kuferkiem i chlebakiem” …Tom po wi cony Wielkie-

mu Humani cie Julianowi Janczakowi, red. B. Konopska, J. Nowosielska-Sobel 

i G. Strauchold, „Spotkania Dolno l skie”, t. 5, 2014, s. 81–115. 

Mapy i atlasy Joachima Lelewela towarzysz ce jego dzie om historycznym 9. 

ze szczególnym opisem opublikowanych do 1830 roku, „Analecta. Studia i Mate-

ria y z Dziejów Nauki”, t. 23, 2014, nr 1, s. 7–26.

Po udniowy Ba tyk i ziemie polskie na portolanach wykonanych w krajach 10. 

ródziemnomorskich od pocz tku XIV do ko ca XVI wieku, w: KartograÞ a mor-

ska i krain nadmorskich, red. R. Skrycki, Szczecin 2014, s. 9–44.
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