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Wprowadzenie

Tom XXI „Z Dziejów Kartografi i” jest poświęcony mapie jako jednej z form 
zapisu zdarzeń przestrzennych. Tak szerokie sformułowanie tematu było próbą 
otwarcia tematyki historii kartografi i na nowe obszary badawcze.

W niniejszym tomie zamieszczone zostały artykuły dotyczące dwóch 
aspektów dawnych map jako dokumentów, obrazujących przestrzeń geogra-
fi czną w przeszłości. Pierwsza grupa artykułów traktuje mapę jako zapis stanu 
i zmian w infrastrukturze przestrzennej. Autorzy artykułów w tej części tomu 
zwrócili uwagę na rolę dawnych map (w tym planów) w ogólnej ocenie zmian, 
zachodzących w przestrzeni miejskiej i wiejskiej. Akcent położyli na wybrane 
elementy infrastruktury osiedli, jakimi są drogi i układ zabudowy, zwłaszcza w 
procesie odtwarzania form miasta historycznego. Do szczegółowych zagadnień 
należy zaliczyć analizę przydatności map jednego twórcy – Karola Sicińskiego 
w procesie odbudowy Kazimierza Dolnego.

Przedmiotem zainteresowania w tej grupie artykułów była również rola daw-
nych map w odtwarzaniu zjawisk gospodarczych i rozwoju związanej z nimi infra-
struktury technicznej. Poruszona została tematyka młynów wodnych oraz regulacji 
dróg wodnych i infrastruktury przeciwpowodziowej na przykładzie wrocławskiego 
węzła wodnego. Autorzy artykułów w swoich badaniach wykorzystywali przede 
wszystkim źródła kartografi czne wielkoskalowe od renesansu po XX wiek.

Druga grupa tematyczna tekstów traktuje mapę jako zapis wydarzeń 
i kształtowania opinii.  Autorów interesowało podejście do mapy jako formy 
komunikacji społecznej. Przedmiotem ich rozważań była rola mapy w proce-
sach politycznych o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym. 
Opisane zostały przykłady wykorzystania map jako narzędzi propagandy, które 
dotyczyły przede wszystkim okresu międzywojennego. Ponadto poruszono pro-
blematykę map jako dokumentów ilustrujących bieżące wydarzenia polityczne 
lub powstające w reakcji na nie, jak na przykład mapy nowych ziem zajętych 
przez Rosję do końca XVIII wieku.

Ostatnie dwie części tomu XXI tworzą działy dotyczące zbiorów kartogra-
fi cznych i Miscellanea. W omówieniach zamieszczonych w dziale Zbiory karto-
grafi czne znalazła się tym razem tematyka rzadko podejmowana – analiza map 
geologicznych. Ponadto zamieszczony został artykuł odsłaniający okoliczności 
powstania zasobu kartografi cznego Biblioteki Kórnickiej i szczegółowa analiza 
serii widoków Wrocławia z XVIII wieku.

Beata Konopska, Waldemar Spallek, Grzegorz Strauchold



Introduction

Volume XXI of the “From the History of Cartography” is devoted to the map as 
a way of recording spatial events. The broad wording of the subject is an attempt 
to open up the topic of cartography to new areas of research.

This volume contains articles on two aspects of ancient maps as documents 
representing geographical space in the past. The fi rst group of articles treats the 
map as a record of the state of, and changes in, spatial infrastructure. The authors 
of the articles in this part of the annual draw attention to the role of old maps (in-
cluding plans) in the overall assessment of the changes taking place in urban and 
rural spaces. The emphasis is placed on selected elements of the infrastructure 
of settlements, such as roads and building layout, in the process of reconstruct-
ing the form of historical cities in particular. Specifi c issues include the analysis 
of the usefulness of maps with a single creator, Karol Siciński, in the process of 
reconstructing Kazimierz Dolny.

Another subject of interest in this group of articles is the role of old  maps 
in the reproduction of economic phenomena and the development of the re-
lated technical infrastructure. The topic of water mills and the regulation of 
waterways and fl ood infrastructure is discussed, based on the example of the 
Wrocław water junction. In their research, the authors of these articles primar-
ily use large-scale cartographic sources dating from the Renaissance up to the 
20th century.

The second thematic group of texts treats the map as a record of events and 
opinion shaping. These authors are interested in approaches to the map as a form 
of social communication. Their focus is on the role of maps in local, national, and 
international political processes. Examples are described of the usage of maps 
as propaganda tools, referring mostly to the interwar period. In addition, there 
is a discussion of the issue of maps as documents illustrating current political 
events, or being created in reaction to these events, such as the maps of the new 
territories occupied by Russia up to the end of the 18th century.

The last two parts of the volumel consist of sections on cartographic collec-
tions and Miscellanea. The discussions in the Cartographic Collections section 
include a topic that rarely comes up – geological map analysis. There is also an 
article revealing the circumstances surrounding the creation of the cartographic 
resources of the Kórnik Library and a detailed analysis of a series of views of 
Wrocław from the 18th century.

Beata Konopska, Waldemar Spallek, Grzegorz Strauchold


