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racje dokumentów biskupów lubuskich do końca X III w. jako 
źródło do ich życiorysów. W tym wspólnym referacie Marek Go
lemski odczytywał partie poświęcone ikonografii pieczęci bi
skupów lubuskich, natomiast Andrzej Wałkówski — poświęco
ne brzmieniu i budowie korroboracji.

Obrady podsumował prof. Stefan K. Kuczyński, który 
podkreślił poznawczą wartość przedstawionych referatów, któ
re przyczyniły się w ten sposób do poszerzenia podstawy dla 
przyszłych badań heraldyczno-sfragistycznych.

Warto dodać, że niemal wszystkie referaty były bogato ilu
strowane ikonograficznie, a kilka wywołało dyskusję, w której 
brali udział m.in. S. K. Kuczyński, S. Górzyński, W. Strzyżew
ski. Organizatorzy zapowiedzieli publikację materiałów pokon- 
ferecyjnych oraz zadeklarowali organizację kolejnych spotkań 
poświęconych herbom i pieczęciom w Polsce Północnej i Za
chodniej. Należy mieć nadzieję, że pozwoli to zintensyfikować 
badania z zakresu nauk pomocniczych historii zwłaszcza na Po
morzu Zachodnim, na czym organizatorom najbardziej zależy.
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X Sympozjum Polskiego Oddziały Association for 
History and Computing (Poznan-Kórnik 27-28 X 
2006)

Po dłuższej, czteroletniej przerwie Poznań i Kórnik by
ły miejscem kolejnego sympozjum Polskiego Oddziału AHC 
— międzynarodowej organizacji zajmującej się propagowa
niem technik komputerowych w badaniach i dydaktyce historii. 
Konferencję udało się ponownie zorganizować dzięki wsparciu 
Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Instytutu Historii UAM w Po
znaniu. Fakt zorganizowania konferencji w tych miejscach jest 
dowodem pozycji ośrodka poznańskiego na tym forum w Pol
sce, a szczególnie prof. Stanisława Sierpowskiego i dr Rafała 
Prinke. Wśród uczestników sympozjum przeważali ponadto hi
storycy, archiwiści i dydaktycy historii głównie z Warszawy, To
runia, Lublina, Krakowa i Olsztyna.

Wśród referatów zaprezentowanych podczas dwudnio
wych obrad zdecydowanie można wyróżnić trzy zakresy tema
tyczne: wykorzystywanie komputerów i Internetu do badań na
ukowych, problemy zastosowań komputerów w informatyzacji 
archiwów oraz zagadnienia dydaktyki historii. Ten wyraźnie za
rysowujący się, zresztą od wielu lat, podział powinien, w moim 
odczuciu, skłonić organizatorów następnych konferencji z te
go cyklu do prowadzenia obrad w trzech sekcjach. Dałoby to 
większa szansę nie tylko do dłuższej prezentacji poszczegól
nych referatów i związanych z nimi zagadnień, ale przede 
wszystkim stworzyłoby bardziej wyspecjalizowane forum do 
wymiany uwag i dyskusję. Tego zwłaszcza w omawianym sym
pozjum niewątpliwie zabrakło.

Fakt, że od ostatniej konferencji upłynęły aż cztery lata 
sprawił, że środowisko historyków zainteresowanych zastoso
waniami komputerów w pracy badawczej, w tym również ze 
źródłami historycznymi, z dużym zaciekawieniem oczekiwało 
ponownego spotkania i wymiany doświadczeń oraz przedsta
wienia najnowszych tendencji w tej materii w Polsce i zagrani
cą. Zdecydowanie można stwierdzić, że bogaty program konfe
rencji stanowił ich dobrą ilustrację, co wywołało duże zaintere

sowanie zarówno praktyków jak również licznie zgromadzo
nych studentów i doktorantów.

Niestety z licznych powodów nie udało się organizatorom 
sympozjum zgromadzić pełnego zestawu planowanych referen
tów, tym niemniej referaty których mieliśmy okazję wysłuchać 
były bardzo interesujące i wytyczyły w dużym stopniu nowe 
perspektywy na przyszłość. W pierwszej części obrad (27 X) 
dużo miejsca poświęcono tematyce źródeł historycznych zarów
no w ujęciu teoretycznym (referat prof. K. Skupieńskiego, 
Komputer jako twórca źródeł historycznych) jak również w pra
cach nad ich edycją (referat T. Panfila, KUL) o digitalizacji 
źródeł historycznych (Wykorzystanie programu Scribe for Theo
philos do elektronicznej edycji źródeł historycznych). Z szczegól
nie dużym zainteresowaniem wysłuchano referatu R. Prinke 
(AWF Poznań), który przedstawił dotychczasowy stan badań 
(łącznie z transkrypcją elektroniczną) nad jednym z najdzi
wniejszych dokumentów (relacji) średniowiecznych za jaki jest 
uznawany od wielu lat tzw. rękopis Wojnicza. Następnie L. Zy- 
blikiewicz (UJ) omówiła metodologiczne aspekty analizy popu
lacji miejskiej w drugiej połowie XIX w., ze szczególnym 
uwzględnieniem różnic pomiędzy analizą wyczerpującą (dla 
całego zbioru danych) a próba reprezentatywną. Z kolei 
K. Węk (UJ) zajął się problemem możliwości jaki oferuje hi
storykowi program Geographical Information System dla ba
dań nad katastrem galicyjskim z lat 1848-1851, który został 
sporządzony w postaci planów w skali 1:2880. Przedstawiona 
prezentacja (analiza struktury własnościowej nieruchomości) 
przekonała słuchaczy o znacznych korzyściach tego programu 
nie tylko dla badań socjotopograficznych.

W. Sieradzan (UMK) omówił doświadczenia i perspekty
wy istniejących w Toruniu dwóch portali historycznych: Histo
ricus i VL Polish History Index. Są one próbą pomocy dla uży
tkowników Internetu w dotarcie do najbardziej wartościowych 
stron www z punktu widzenia badawczego bądź dydaktyczne
go. Tradycyjnie istniejące, nawet najlepsze wyszukiwarki inter
netowe, nie są najszczęśliwszą formą poszukiwań w sieci pod 
tym kątem. W tej sytuacji jedynym efektywnym sposobem jest 
współcześnie korzystanie przez badaczy i studentów ze spe
cjalistycznych katalogów-portali (Subject Gateways; Fachin
formationskataloge), które uwiarygodniają zawartość poszcze
gólnych stron www. Autor referatu zwrócił uwagę na potrzebę 
dywersyfikacji geograficznej prac nad tymi projektami i party
cypacji różnych ośrodków w kraju. Ponadto apelował o stwo
rzenie jakieś służby informacyjnej historycznej, na przykład ta
kiej jaka istnieje w RFN już od 1995 r. i przynosi stały ser
wis o wszystkim co się dzieje w związku z nauką historyczną 
w Niemczech, nawet do poziomu przeglądu prasy pod kątem 
historycznym. Tymczasem w Polsce, do dziś całkiem przypad
kowo, najczęściej z opóźnieniem dowiadujemy się o róż
nych konferencjach, wystawach, czy zjazdach. Z ubolewaniem 
stwierdzono na zakończenie, że w Polsce brakuje historyczne
go czasopisma elektronicznego, może na początek z jakieś jed
nej tylko dziedziny lub czegoś na kształt listy „Humnities-So- 
zial- und Kulturgeschichte” (H-Soz-u-Kult), za którą odpo
wiedzialność wziął na siebie Institut für Geschichte — und 
Kulturgeschichte Humboldt-Unversität w Berlinie, chociażby 
w zakresie prezentacji nowych publikacji historycznych w po
staci pełnych recenzji lub not bibliograficznych.

W części dydaktycznej sympozjum na szczególną uwa
gę zasługują stosunkowo krytyczne uwagi M. Machałek (IPN 
Szczecin) o roli Internetu w edukacji regionalnej na przykła
dzie Pomorza Zachodniego, którego zmienne losy w dziejach
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wymagają od polskich użytkowników sieci szczególnie wyważo
nych i obiektywnych sądów historycznych. Na perspektywy wy
korzystania Web 2.0 w rozwoju edukacji historycznej zwrócił 
uwagę w swoim wystąpieniu Z. Osiński (UMCS). Zdaniem pre
legenta jest to odpowiednia forma mogąca wpłynąć, poprzez 
aktywny udział uczniów w budowie bibliotek wirtualnych, na 
podniesienie efektywności nauczania historii. Jednakże aby me
toda ta mogła przynieść efekty należałoby lepiej przygotowy
wać przyszłych nauczycieli historii zarówno pod względem me
todologicznym, jak również informatycznym. Niestety, według 
J. Wojdon (UWr.) kompetencje studentów historii w zakresie 
stosowania technologii informacyjnej nie są imponujące.

W drugim dniu obrad, które odbywały się już w Kórniku 
w wygłaszanych referatach dominowała tematyka archiwalna. 
H. Robótka (UMK) mówiła o kierunkach działalności archi
walnej pod kątem wykorzystywania elektronicznych pomocy 
archiwalnych. H. Wajs (AGAD) i M. Marzec (NASK Warsza
wa) przedstawili, w dużej części temat dotychczas zaniedbany 
— perspektywy publikacji dokumentów archiwalnych na przy
kładzie portalu Polska. pl. Z kolei z doświadczeniami i dotych
czasowym dorobkiem w tworzeniu Wielkopolskiej Bibliote
ki Cyfrowej zapoznali uczestników sympozjum S. Sierpowski 
i Ł. Jastrząb z Biblioteki Kórnickiej PAN.

Na zebraniu dotychczasowego Zarządu AHC Pl ustalo
no zachowanie dotychczasowej „nieformalnej” struktury jako

oddziału międzynarodowego AHC, bez rejestracji. Również 
członkostwo nie będzie formalizowane — każdy uczestnik sym
pozjum (i wcześniejszych), którego adres e-mail jest odnoto
wany, uważany jest za członka.

Odnowiony został natomiast skład zarządu. Jako prezes 
pozostał prof. S. Sierpowski i dr R. Prinke jako sekretarz ge
neralny.

Na zakończenie należy powtórzyć wysuwany już wcześniej 
przez autora niniejszego sprawozdania postulat sprawniejsze
go informowania środowiska historycznego o zamiarze zorga
nizowania konferencji. Ponadto niewątpliwie w dalszym ciągu 
brak jest szerszej popularyzacji dorobku konferencji z tego 
cyklu, zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej. Pol
ska sekcja AHC w dalszym ciągu nie ma własnej strony www, 
na której można byłoby znaleźć pełny spis dotychczasowych 
konferencji i wygłoszonych referatów. Próbą wyjścia z tej sy
tuacji jest zapowiedź organizatorów powrotu do tradycyjnego 
wydawania drukiem wygłoszonych referatów.
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