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Informacja przestrzenna stanowi podstawowy typ danych w badaniach archeologicznych. 

Sposób zapisu i integracji danych przestrzennych rzutuje na efektywność i zakres interpretacji. 

Dokumentacja i analiza źródeł archeologicznych prowadzone są obecnie z udziałem tachymetrii 

elektronicznej, cyfrowej fotogrametrii, pomiarów geofizycznych czy z wykorzystaniem zdjęć 

satelitarnych. Dane tego typu można określić wspólnym terminem danych geoprzestrzennych. 

Specjalistycznym narzędziem służącym zbieraniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i prezentacji 

danych geoprzestrzennych są Systemy Informacji Geograficznej (Geographic Information System – 

GIS). Ich najważniejszą cechą jest możliwość łączenia i analizowania zróżnicowanych danych w 

celu pozyskiwania jakościowo nowych informacji. Umożliwia to wykonywanie złożonych analiz 



między innymi dawnych krajobrazów kulturowych, struktur i relacji osadniczych a także 

modelowanie procesów kulturowych jako uproszczonej reprezentacji rzeczywistości.  

Obecność Systemów Informacji Geograficznej w różnych dziedzinach nauki zmienia sposób 

pozyskiwania, przechowywania i analizowania danych jak i sposób myślenia o przestrzeni. 

Stosowanie GIS sprawia, że zarówno prace terenowe jak i prace gabinetowe stają się bardziej 

efektywne i precyzyjne oraz zapobiega utracie informacji. GIS wspomaga planowanie regionalne i 

zarządzanie zasobami kulturowymi, pozwalając na natychmiastowy dostęp do gromadzonych 

danych oraz łączenie wieloaspektowych wyników w syntetyczną całość. W ostatnich latach, coraz 

wyraźniej dostrzegamy, iż pełne wykorzystanie GIS w archeologii staje się sprawą kluczową w celu 

ujednolicenia procesu przetwarzania informacji oraz określania czasowych i przestrzennych 

zależności pomiędzy różnymi elementami przestrzeni badań pradziejowych.  

 

Proponowana konferencja ma na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń badaczy 

stosujących Systemy Informacji Geograficznej w codziennej praktyce zawodowej oraz 

upowszechnienie powyższych metod w środowisku polskiej archeologii. 

 Sympozjum planowane jest jako dwuczęściowe – obejmujące sesje referatowe (w tym 

komunikaty i prezentacje posterowe) oraz praktyczne warsztaty kameralne (komputerowe) z 

użyciem oprogramowania geoinformacyjnego i warsztaty terenowe na stanowisku archeologicznym 

na Ostrowie Lednickim (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). 

 

Proponowane sesje tematyczne oraz ich organizatorzy/moderatorzy: 

 

(1) Analizy przestrzenne danych archeologicznych  

     prowadzący: Alfred Stach, Jarosław Jasiewicz 
 

Sesja poświęcona  analizom danych przestrzennych - układów punktowych, analizom sąsiedztwa i 

zależności przestrzennych oraz analizom wielozmiennych z wykorzystaniem narzędzi geoinformacyjnych 

i statystycznych. 

 

(2) Metody geoinformatyczne wobec AZP - systemy przestrzennych baz danych w archeologii  

      prowadzący: Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski, Jarosław Jasiewicz 
 

Sesja podejmuje współczesne spojrzenie na AZP - sposoby funkcjonowania lokalnych i rozproszonych 

systemów bazodanowych oraz rozszerzeń systemów baz danych służących do analizy i przechowywania 

danych geoprzestrzennych (Oracle Spatial, Spaltialite, PostGIS), możliwości wykorzystania technik 

kartografii internetowej w przechowywaniu i integracji danych archeologicznych. 

 

(3) Analizy przestrzenne danych przyrodniczych i ich zastosowanie w archeologii  

      prowadzący: Adam Walanus, Dorota Nalepka   
 

Sesja dotyczyć będzie zagadnień metodycznych przedstawiania na mapach danych przyrodniczych o 

ograniczonej precyzji i reprezentatywności. Głównie na przykładzie danych palinologicznych (mapy 

izopolowe), o skali przestrzennej lokalnej i regionalnej. 

 

(4) Fotogrametria w procesie terenowych badań archeologicznych i kameralnych 

      prowadzący: Andrzej Gołembnik, Jacek Gzowski 
 

Sesja zawierać będzie aspekty metodyczne –  studiów na styku archeologii i architektury, zastosowanie 

technik fotogrametrycznych w procesie terenowych badań archeologicznych - rejestracje bieżące, 

archiwizacja i sposób przetwarzania, jak również techniki skanowania laserowego i modelowanie 

przestrzenne w archeologii. 

 

(5) Kartograficzne i teledetekcyjne źródła danych przestrzennych i ich interpretacja  w   

badaniach krajobrazu kulturowego 

     prowadzący: Włodzimierz Rączkowski, Andrzej Kijowski, Sławomir Królewicz, Wojciech Mania  



 

Sesja poświęcona będzie problematyce wykorzystywania i wiązania danych kartograficznych i 

teledetekcyjnych w archeologii (i nie tylko). W historii rozwoju kartografii oraz metod teledetekcyjnych 

pojawiło się wiele rozmaitych systemów zarówno zapisu, jak i prezentacji danych przestrzennych, a także 

sposobów ich selekcji. Przyjąć można (choć jest to też umowne), że metody teledetekcyjne pozyskiwania 

danych pozbawione są elementu selekcji (zdecydowanie nie dotyczy to ukośnych zdjęć lotniczych). 

Zarówno zdjęcia lotnicze, jak i zobrazowania satelitarne dostarczają „zobiektywizowany” obraz 

powierzchni Ziemi. Ten obraz podlega jednak procesowi interpretacji i to ona staje się w konsekwencji 

wiedzą archeologiczną, geograficzną i inną. Podstawowe pytania jakie się tu pojawiają dotyczą podstaw i 

sposobów interpretacji danych teledetekcyjnych w kontekście istniejących selektywnych danych 

kartograficznych, ich potencjału oraz skutków tych interpretacji.      

 

 (6) Metody geofizyczne w badaniach stanowisk archeologicznych 

      Janusz Czebreszuk, Tomasz Herbich, Łukasz Pospieszny 
Zastosowania technik geofizycznych w badaniach stanowisk pradziejowych i  wczesnohistorycznych. 

Sesja poświęcona będzie metodyce różnych typów badań geofizycznych (metoda geomagnetyczna, 

elektrooporowa, radar ziemny) oraz możliwościom i ograniczeniom każdej z nich w odniesieniu do 

konkretnych kwestii archeologicznych.  

 

 

Sympozjum towarzyszyć będą WARSZTATY KAMERALNE (na oprogramowaniu 

geoinformacyjnym) i TERENOWE w zakresie: 

 

(1) Fotointerpretacja w archeologii (A. Kijowski, S. Królewicz, W. Rączkowski, W. Mania) 

(2) Analizy przestrzenne w archeologii (J. Jasiewicz, M. Rzeszewski, A. Stach) 

(3) Cyfrowe metody dokumentacji stanowisk archeologicznych (A. Gołembnik, J. Gzowski) 

(4) Metody geofizyczne na stanowiskach archeologicznych (T. Herbich,  J. Czebreszuk, 

                                                                                                                Ł. Pospieszny) 

 

Uczestnicy warsztatów będą mogli pracować na własnych komputerach otrzymując pakiety z 

oprogramowaniem geoinformacyjnym. W czasie sympozjum zorganizowany zostanie  pokaz 

zastosowania najnowszego cyfrowego sprzętu pomiarowego przez pracowników firmy TPI, 

autoryzowanego przedstawiciela firmy TOPCON. Zapraszamy uczestników sympozjum do 

udziału w wystawie i wymianie publikacji. 

 

 
 

 

Koszty uczestnictwa w sympozjum: 

Koszty wpisowego: dla pracowników 60 zł., dla doktorantów i studentów 40 zł. Pokrycie 

wpisowego umożliwia pełne uczestnictwo w sympozjum, warsztatach kameralnych oraz 

terenowych. 

 

Organizatorzy pokrywają koszty publikacji konferencyjnej (książkę abstraktów) oraz przygotowują 

wydanie monograficzne pokonferencyjne pełnych wystąpień referatowych i posterowych, finansują 

użytkowanie sali i obsługę cateringową, jak również zapewniają przejazd autobusem z Poznania na 

Lednicę oraz poczęstunek na Lednicy.  

 

Noclegi i wyżywienie: 

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszą uczestnicy we własnym zakresie. Lokalizacja 

miejsca sympozjum w Muzeum Archeologicznym, w sąsiedztwie Starego Rynku umożliwia 

skorzystanie z restauracji i barów o różnej ofercie cenowej. Organizatorzy pozostawiają do decyzji 

uczestników wybór miejsca. Przygotowana zostanie informacja o lokalizacji najbliższych 

restauracji i barów. Organizatorzy przygotują także informacje o lokalizacji najbliższych miejsc 



noclegowych. W sąsiedztwie Muzeum Archeologicznego na Starym Mieście znajdują się hostele 

(„Melody” przy ulicy Koziej 16 oraz „Cameleon” przy ulicy Świętosławskiej 12) oferujące noclegi 

w cenie ekonomicznej. Możliwa jest również rezerwacja noclegów w pokojach gościnnych Domu 

Studenckiego UAM „Jowita”. 

 

Zapraszamy do uczestnictwa czynnego, jako słuchaczy i uczestników warsztatów. Część 

wystąpień przewidujemy w postaci referatów zamawianych. Ze względu na ograniczenia 

czasowe sympozjum liczba pełnych wystąpień referatowych jest ograniczona. Zwracamy się 

zatem z prośbą o zgłaszanie także krótszych wystąpień w postaci  komunikatów i posterów. 

Wszystkie wystąpienia przewidziane są do publikacji pokonferencyjnej. 
 

Informacje o sympozjum zamieszczamy na stronie internetowej: 

http://geoinfo.amu.edu.pl/gisarcheo/ 
 

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez stronę internetową lub kierować na adres:  

dr Moniki Lutyńskiej –  lutynska@amu.edu.pl  (w załączeniu przesyłamy kartę zgłoszeniową). 

Pytania można kierować również na adres Jarosława Jasiewicza jarekj@amu.edu.pl  lub Mirosława 

Makohonienko makoho@amu.edu.pl 

Drugi okólnik rozesłany zostanie Państwu w grudniu. 
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Miejsce sympozjum 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul Wodna 27  

 

 
 

Warsztaty terenowe na Lednicy 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

 



 


