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Wystawa on-line została pomyślana jako próba pokazania piękna
dawnych map i ich wartości poznawczych. Są to arcydzieła
kartograficzne i artystyczne. Historia zapisana na mapie
wyłania się dzięki bogatym, często fantastycznym rysunkom
uzupełniającym przedstawione terytorium państwa. Mapy te
były czytelne dla ludzi tamtego okresu, obecnie są zrozumiałe a
wspaniała szata graficzna przybliża je dzisiejszym odbiorcom.wspaniała szata graficzna przybliża je dzisiejszym odbiorcom.

Zapraszamy do obejrzenia wystawyZapraszamy do obejrzenia wystawyZapraszamy do obejrzenia wystawyZapraszamy do obejrzenia wystawy



WWWW ostatnichostatnichostatnichostatnich latachlatachlatachlatach obserwujeobserwujeobserwujeobserwuje sisisisię znacznyznacznyznacznyznaczny wzrostwzrostwzrostwzrost zainteresowaniazainteresowaniazainteresowaniazainteresowania
mapamimapamimapamimapami historycznymihistorycznymihistorycznymihistorycznymi powstałymipowstałymipowstałymipowstałymi wwww XVIXVIXVIXVI---- XIXXIXXIXXIX wiekuwiekuwiekuwieku.... MaMaMaMa totototo zwizwizwizwiązekzekzekzek
nienienienie tylkotylkotylkotylko zzzz faktem,faktem,faktem,faktem, iiiiż mapymapymapymapy zawierajzawierajzawierajzawierają wielewielewielewiele cennychcennychcennychcennych informacjiinformacjiinformacjiinformacji
historycznych,historycznych,historycznych,historycznych, geograficznychgeograficznychgeograficznychgeograficznych iiii elementówelementówelementówelementów charakterystycznychcharakterystycznychcharakterystycznychcharakterystycznych
dladladladla terenuterenuterenuterenu przedprzedprzedprzed stawianegostawianegostawianegostawianego nananana mapie,mapie,mapie,mapie, leczleczleczlecz taktaktaktakżeeee zzzz uwagiuwagiuwagiuwagi nananana ichichichich
bardzobardzobardzobardzo wysokiwysokiwysokiwysoki poziompoziompoziompoziom edytorskiedytorskiedytorskiedytorski....
SSSSą totototo pierwszepierwszepierwszepierwsze wizerunkiwizerunkiwizerunkiwizerunki miast,miast,miast,miast, statkistatkistatkistatki zzzz tamtejtamtejtamtejtamtej epoki,epoki,epoki,epoki, herbyherbyherbyherby
tychtychtychtych ziem,ziem,ziem,ziem, herbyherbyherbyherby iiii drzewadrzewadrzewadrzewa genologicznegenologicznegenologicznegenologiczne rodzinrodzinrodzinrodzin szlacheckich,szlacheckich,szlacheckich,szlacheckich,
SSSSą totototo pierwszepierwszepierwszepierwsze wizerunkiwizerunkiwizerunkiwizerunki miast,miast,miast,miast, statkistatkistatkistatki zzzz tamtejtamtejtamtejtamtej epoki,epoki,epoki,epoki, herbyherbyherbyherby
tychtychtychtych ziem,ziem,ziem,ziem, herbyherbyherbyherby iiii drzewadrzewadrzewadrzewa genologicznegenologicznegenologicznegenologiczne rodzinrodzinrodzinrodzin szlacheckich,szlacheckich,szlacheckich,szlacheckich,
portretyportretyportretyportrety ksiksiksiksiążątttt iiii władcówwładcówwładcówwładców....

MapyMapyMapyMapy tetetete pozwalajpozwalajpozwalajpozwalają równierównierównierównież przeprzeprzeprześledziledziledziledzić zmianyzmianyzmianyzmiany zachodzzachodzzachodzzachodzącececece wwww
samymsamymsamymsamym procesieprocesieprocesieprocesie tworzeniatworzeniatworzeniatworzenia iiii opracowywaniaopracowywaniaopracowywaniaopracowywania mapmapmapmap....



PISMOPISMOPISMOPISMO jestjestjestjest podstawowympodstawowympodstawowympodstawowym elementemelementemelementemelementem mapy,mapy,mapy,mapy, czyniczyniczyniczyni mapmapmapmapę zrozumiałzrozumiałzrozumiałzrozumiałą iiii czyczyczyczy----
telntelntelntelną orazorazorazoraz wwww dudududużejejejej mierzemierzemierzemierze decydujedecydujedecydujedecyduje oooo jejjejjejjej praktycznympraktycznympraktycznympraktycznym uuuużyciuyciuyciuyciu....
NapisyNapisyNapisyNapisy nananana jednejjednejjednejjednej mapiemapiemapiemapie mogmogmogmogą róróróróżninininić sisisisię pomipomipomipomiędzydzydzydzy sobsobsobsobą stylemstylemstylemstylem pisma,pisma,pisma,pisma,
rozmiaramirozmiaramirozmiaramirozmiarami iiii rozstawieniemrozstawieniemrozstawieniemrozstawieniem literliterliterliter aaaa taktaktaktakżeeee barwbarwbarwbarwą....
DawneDawneDawneDawne mapymapymapymapy obfitujobfitujobfitujobfitują wwww przykładyprzykładyprzykładyprzykłady rozmaitychrozmaitychrozmaitychrozmaitych rodzajówrodzajówrodzajówrodzajów pismapismapismapisma (kapitałka(kapitałka(kapitałka(kapitałka iiii
inininin....),),),), przewaprzewaprzewaprzeważnienienienie okrokrokrokrągłegogłegogłegogłego iiii ozdobnegoozdobnegoozdobnegoozdobnego.... NowNowNowNową epokepokepokepokę stosowaniastosowaniastosowaniastosowania pismapismapismapisma
wprowadziłwprowadziłwprowadziłwprowadził GerardGerardGerardGerard MerkatorMerkatorMerkatorMerkator wwww miejscemiejscemiejscemiejsce słabosłabosłabosłabo czytelnegoczytelnegoczytelnegoczytelnego pismapismapismapisma gotyckiegogotyckiegogotyckiegogotyckiegowprowadziłwprowadziłwprowadziłwprowadził GerardGerardGerardGerard MerkatorMerkatorMerkatorMerkator wwww miejscemiejscemiejscemiejsce słabosłabosłabosłabo czytelnegoczytelnegoczytelnegoczytelnego pismapismapismapisma gotyckiegogotyckiegogotyckiegogotyckiego
wprowadziłwprowadziłwprowadziłwprowadził czytelneczytelneczytelneczytelne pismopismopismopismo łaciłaciłaciłacińskie,skie,skie,skie, którektórektórektóre odododod kokokokońcacacaca XVIXVIXVIXVI wiekuwiekuwiekuwieku zaczynazaczynazaczynazaczyna
przewaprzewaprzewaprzeważaaaać wwww kartografiikartografiikartografiikartografii....

PismoPismoPismoPismo dodododo dzidzidzidziś wystwystwystwystępujepujepujepuje nananana drukach,drukach,drukach,drukach, posiadaposiadaposiadaposiada pewnepewnepewnepewne geometrycznegeometrycznegeometrycznegeometryczne
kształty,kształty,kształty,kształty, wynikajwynikajwynikajwynikającececece zzzz wystwystwystwystępujpujpujpującychcychcychcych wwww nichnichnichnich liniiliniiliniilinii prostychprostychprostychprostych iiii łukówłukówłukówłuków kółkółkółkół....



NAJSTARSZYM  sposobem wykonywania map i ilustracji NAJSTARSZYM  sposobem wykonywania map i ilustracji NAJSTARSZYM  sposobem wykonywania map i ilustracji NAJSTARSZYM  sposobem wykonywania map i ilustracji 
w atlasach był drzeworyt. Najprawdopodobniej dotarł  on  w atlasach był drzeworyt. Najprawdopodobniej dotarł  on  w atlasach był drzeworyt. Najprawdopodobniej dotarł  on  w atlasach był drzeworyt. Najprawdopodobniej dotarł  on  
do Europy z Chin i Japonii. do Europy z Chin i Japonii. do Europy z Chin i Japonii. do Europy z Chin i Japonii. 
PoczPoczPoczPocząwszy od XVI wieku zaczyna rozwijawszy od XVI wieku zaczyna rozwijawszy od XVI wieku zaczyna rozwijawszy od XVI wieku zaczyna rozwijać sisisisię drzeworyt drzeworyt drzeworyt drzeworyt PoczPoczPoczPocząwszy od XVI wieku zaczyna rozwijawszy od XVI wieku zaczyna rozwijawszy od XVI wieku zaczyna rozwijawszy od XVI wieku zaczyna rozwijać sisisisię drzeworyt drzeworyt drzeworyt drzeworyt 
barwny, naniesienie kolorów odbywało sibarwny, naniesienie kolorów odbywało sibarwny, naniesienie kolorów odbywało sibarwny, naniesienie kolorów odbywało się rrrręcznie.cznie.cznie.cznie.





W WIEKU XVII i XVIII obok drzeworytu rozwija siW WIEKU XVII i XVIII obok drzeworytu rozwija siW WIEKU XVII i XVIII obok drzeworytu rozwija siW WIEKU XVII i XVIII obok drzeworytu rozwija się sztuka miedziosztuka miedziosztuka miedziosztuka miedzio----
rytnicza rytnicza rytnicza rytnicza zaliczajzaliczajzaliczajzaliczająca sica sica sica się do techniki druku wkldo techniki druku wkldo techniki druku wkldo techniki druku wklęsłego.  słego.  słego.  słego.  Miedzioryt Miedzioryt Miedzioryt Miedzioryt 
zwany jest równiezwany jest równiezwany jest równiezwany jest również sztychem lub  grawiatursztychem lub  grawiatursztychem lub  grawiatursztychem lub  grawiaturą klasycznklasycznklasycznklasyczną. . . . Odbitki  Odbitki  Odbitki  Odbitki  
miedziorytnicze (ilustracje, frontispisy,  zdobnicze karty tytułowe) miedziorytnicze (ilustracje, frontispisy,  zdobnicze karty tytułowe) miedziorytnicze (ilustracje, frontispisy,  zdobnicze karty tytułowe) miedziorytnicze (ilustracje, frontispisy,  zdobnicze karty tytułowe) 
wykonywane były  na prasie  rwykonywane były  na prasie  rwykonywane były  na prasie  rwykonywane były  na prasie  ręcznej,  ryte  w blasze miedzianej.cznej,  ryte  w blasze miedzianej.cznej,  ryte  w blasze miedzianej.cznej,  ryte  w blasze miedzianej.wykonywane były  na prasie  rwykonywane były  na prasie  rwykonywane były  na prasie  rwykonywane były  na prasie  ręcznej,  ryte  w blasze miedzianej.cznej,  ryte  w blasze miedzianej.cznej,  ryte  w blasze miedzianej.cznej,  ryte  w blasze miedzianej.
Pod koniec XIX wieku zostaje wprowadzona nowa technika  Pod koniec XIX wieku zostaje wprowadzona nowa technika  Pod koniec XIX wieku zostaje wprowadzona nowa technika  Pod koniec XIX wieku zostaje wprowadzona nowa technika  litolitolitolito----
grafiagrafiagrafiagrafia, zaliczana do techniki druku płaskiego. Do druku u, zaliczana do techniki druku płaskiego. Do druku u, zaliczana do techniki druku płaskiego. Do druku u, zaliczana do techniki druku płaskiego. Do druku użyto jakoyto jakoyto jakoyto jako
formy specjalnego kamienia,  naleformy specjalnego kamienia,  naleformy specjalnego kamienia,  naleformy specjalnego kamienia,  należącego do wapniaków  warstwicego do wapniaków  warstwicego do wapniaków  warstwicego do wapniaków  warstwi----
cowych.cowych.cowych.cowych.





ATLASATLASATLASATLAS jest wydawnictwem złojest wydawnictwem złojest wydawnictwem złojest wydawnictwem złożonym z map, planów, ilustracji, onym z map, planów, ilustracji, onym z map, planów, ilustracji, onym z map, planów, ilustracji, 
tablic  itp.  opracowanych i ułotablic  itp.  opracowanych i ułotablic  itp.  opracowanych i ułotablic  itp.  opracowanych i ułożonych w pewnym przez autoraonych w pewnym przez autoraonych w pewnym przez autoraonych w pewnym przez autora
ustalonym porzustalonym porzustalonym porzustalonym porządku. Tekst ma w atlasie  znaczenie  drugorzdku. Tekst ma w atlasie  znaczenie  drugorzdku. Tekst ma w atlasie  znaczenie  drugorzdku. Tekst ma w atlasie  znaczenie  drugorzę----
dne. dne. dne. dne. 
Atlasy   mogAtlasy   mogAtlasy   mogAtlasy   mogą bybybybyć dziełem  jednego lub widziełem  jednego lub widziełem  jednego lub widziełem  jednego lub więcej  autorów,  posiacej  autorów,  posiacej  autorów,  posiacej  autorów,  posia----
dajdajdajdają zazwyczaj kartzazwyczaj kartzazwyczaj kartzazwyczaj kartę tytułowtytułowtytułowtytułową okreokreokreokreślajlajlajlająccccą rodzaj (geograficzny, rodzaj (geograficzny, rodzaj (geograficzny, rodzaj (geograficzny, 
astronomiczny, historyczny).astronomiczny, historyczny).astronomiczny, historyczny).astronomiczny, historyczny).astronomiczny, historyczny).astronomiczny, historyczny).astronomiczny, historyczny).astronomiczny, historyczny).
Nazwy Nazwy Nazwy Nazwy atlas atlas atlas atlas w znaczeniu zbioru map uw znaczeniu zbioru map uw znaczeniu zbioru map uw znaczeniu zbioru map użył po raz pierwszy kartoył po raz pierwszy kartoył po raz pierwszy kartoył po raz pierwszy karto----
graf  flamandzki Gerard Merkator swoim dziele „ Atlas  sive cosgraf  flamandzki Gerard Merkator swoim dziele „ Atlas  sive cosgraf  flamandzki Gerard Merkator swoim dziele „ Atlas  sive cosgraf  flamandzki Gerard Merkator swoim dziele „ Atlas  sive cos----
Mographicae [...] „wydanym w 1595 roku.Mographicae [...] „wydanym w 1595 roku.Mographicae [...] „wydanym w 1595 roku.Mographicae [...] „wydanym w 1595 roku.



MAPA (łac. mMAPA (łac. mMAPA (łac. mMAPA (łac. mappa= chustaappa= chustaappa= chustaappa= chusta) obraz powierzchni lub wn) obraz powierzchni lub wn) obraz powierzchni lub wn) obraz powierzchni lub wnę----
trza ziemi, pełny lub fragmentaryczny, przedstawiony  trza ziemi, pełny lub fragmentaryczny, przedstawiony  trza ziemi, pełny lub fragmentaryczny, przedstawiony  trza ziemi, pełny lub fragmentaryczny, przedstawiony  
na płaszczyna płaszczyna płaszczyna płaszczyźnie w pomniejszeniu wg  przyjnie w pomniejszeniu wg  przyjnie w pomniejszeniu wg  przyjnie w pomniejszeniu wg  przyjętych reguł tych reguł tych reguł tych reguł 
matematycznych przy pomocy linii, barw i umownych matematycznych przy pomocy linii, barw i umownych matematycznych przy pomocy linii, barw i umownych matematycznych przy pomocy linii, barw i umownych 
znaków. znaków. znaków. znaków. 
Nazwa pojawia siNazwa pojawia siNazwa pojawia siNazwa pojawia się w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.Nazwa pojawia siNazwa pojawia siNazwa pojawia siNazwa pojawia się w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.w j. polskim w  dopiero w XVIII wieku.
Dawniej uDawniej uDawniej uDawniej używano okreywano okreywano okreywano określenia: lenia: lenia: lenia: „wypisanie”,  „opisanie”, „wypisanie”,  „opisanie”, „wypisanie”,  „opisanie”, „wypisanie”,  „opisanie”, 
„malowanie krainy”  „krajobrazy”.„malowanie krainy”  „krajobrazy”.„malowanie krainy”  „krajobrazy”.„malowanie krainy”  „krajobrazy”.



Mapy dzielimy ze wzglMapy dzielimy ze wzglMapy dzielimy ze wzglMapy dzielimy ze względu na tredu na tredu na tredu na treść:  ogólnogeograficzne,  spe:  ogólnogeograficzne,  spe:  ogólnogeograficzne,  spe:  ogólnogeograficzne,  spe----
cjalne,cjalne,cjalne,cjalne,
ze wzglze wzglze wzglze względu na technikdu na technikdu na technikdu na technikę wykonania: rwykonania: rwykonania: rwykonania: rękopikopikopikopiśmienne, powielane,mienne, powielane,mienne, powielane,mienne, powielane,
ze wzglze wzglze wzglze względu na sposób zakonserwowania: ludu na sposób zakonserwowania: ludu na sposób zakonserwowania: ludu na sposób zakonserwowania: luźne, oprawne, ne, oprawne, ne, oprawne, ne, oprawne, ściencienciencien----
ne,  zebrane w  ne,  zebrane w  ne,  zebrane w  ne,  zebrane w  atlasyatlasyatlasyatlasy sztucznesztucznesztucznesztuczne,  na rolkach, kieszonkowe itp.,,  na rolkach, kieszonkowe itp.,,  na rolkach, kieszonkowe itp.,,  na rolkach, kieszonkowe itp.,
ze wzglze wzglze wzglze względu na podziałkdu na podziałkdu na podziałkdu na podziałkę (dawniej zwan(dawniej zwan(dawniej zwan(dawniej zwaną skalskalskalskalą), ), ), ), 
ze wzglze wzglze wzglze względu na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.du na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.du na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.du na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.ze wzglze wzglze wzglze względu na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.du na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.du na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.du na rzut odwzorowania: warstwicowe, szarfowane itp.
....
Atlasy sztuczne Atlasy sztuczne Atlasy sztuczne Atlasy sztuczne ssssą zbiorem map złozbiorem map złozbiorem map złozbiorem map złożonych z map wydawniczo onych z map wydawniczo onych z map wydawniczo onych z map wydawniczo 
samoistnych, ułosamoistnych, ułosamoistnych, ułosamoistnych, ułożonych dowolnie przez zbieracza razem opraonych dowolnie przez zbieracza razem opraonych dowolnie przez zbieracza razem opraonych dowolnie przez zbieracza razem opra----
wionych.wionych.wionych.wionych.



RAMKI mapy to zespół linii ograniczajRAMKI mapy to zespół linii ograniczajRAMKI mapy to zespół linii ograniczajRAMKI mapy to zespół linii ograniczających rysunek cych rysunek cych rysunek cych rysunek 
kartograficzny (np. podziałkkartograficzny (np. podziałkkartograficzny (np. podziałkkartograficzny (np. podziałkę). ). ). ). 
Ramka zewnRamka zewnRamka zewnRamka zewnętrzna słutrzna słutrzna słutrzna służy do nadania mapie zakoy do nadania mapie zakoy do nadania mapie zakoy do nadania mapie zakończoczoczoczo
nego wyglnego wyglnego wyglnego wyglądu, a takdu, a takdu, a takdu, a także ozdoby. W dawnych wydawnie ozdoby. W dawnych wydawnie ozdoby. W dawnych wydawnie ozdoby. W dawnych wydawni----nego wyglnego wyglnego wyglnego wyglądu, a takdu, a takdu, a takdu, a także ozdoby. W dawnych wydawnie ozdoby. W dawnych wydawnie ozdoby. W dawnych wydawnie ozdoby. W dawnych wydawni----
ctwach kartograficznych wystctwach kartograficznych wystctwach kartograficznych wystctwach kartograficznych występujpujpujpują ramki  skromne,ramki  skromne,ramki  skromne,ramki  skromne,
czasami bardzo bogate, fantazyjne np. wplecione moczasami bardzo bogate, fantazyjne np. wplecione moczasami bardzo bogate, fantazyjne np. wplecione moczasami bardzo bogate, fantazyjne np. wplecione mo----
tywy rotywy rotywy rotywy roślinne, putta. linne, putta. linne, putta. linne, putta. 





















ZDOBNICTWOZDOBNICTWOZDOBNICTWOZDOBNICTWO materiałówmateriałówmateriałówmateriałów kartograficznychkartograficznychkartograficznychkartograficznych podporzpodporzpodporzpodporządkowanedkowanedkowanedkowane
byłobyłobyłobyło panujpanujpanujpanującymcymcymcym stylomstylomstylomstylom wwww architekturzearchitekturzearchitekturzearchitekturze.... WiekWiekWiekWiek XVIXVIXVIXVI –––– XVIIXVIIXVIIXVII
wprowadzawprowadzawprowadzawprowadza skromnskromnskromnskromną ornamentykornamentykornamentykornamentykę....
WWWW XVIIIXVIIIXVIIIXVIII wiekuwiekuwiekuwieku zarysowujzarysowujzarysowujzarysowują sisisisię trzytrzytrzytrzy kierunkikierunkikierunkikierunki wwww sztucesztucesztucesztuce::::
monumentalny,monumentalny,monumentalny,monumentalny, patetycznypatetycznypatetycznypatetyczny barokbarokbarokbarok.... rokokorokokorokokorokoko ((((frfrfrfr.... rocrocrocroc----skałaskałaskałaskała,,,, rocaillerocaillerocaillerocaille----
kamykikamykikamykikamyki iiii muszlemuszlemuszlemuszle zdobizdobizdobizdobiącycycycy grotgrotgrotgrotę)))).... OrnamentOrnamentOrnamentOrnament rokokowyrokokowyrokokowyrokokowy cechujecechujecechujecechuje
lekkalekkalekkalekka formaformaformaforma:::: motywmotywmotywmotyw muszli,muszli,muszli,muszli, kraty,kraty,kraty,kraty, koronki,koronki,koronki,koronki, wiewiewiewieńcówcówcówców iiii girlandygirlandygirlandygirlandy
(kwiaty(kwiaty(kwiaty(kwiaty przewiprzewiprzewiprzewiązanezanezanezane wstwstwstwstęggggą)))) ....(kwiaty(kwiaty(kwiaty(kwiaty przewiprzewiprzewiprzewiązanezanezanezane wstwstwstwstęggggą)))) ....
NaNaNaNa przełomieprzełomieprzełomieprzełomie XVIIIXVIIIXVIIIXVIII iiii XIXXIXXIXXIX wiekuwiekuwiekuwieku utrwalautrwalautrwalautrwala sisisisię prostyprostyprostyprosty stylstylstylstyl opartyopartyopartyoparty
nnnnaaaa wzorachwzorachwzorachwzorach antycznychantycznychantycznychantycznych neoklasycyzmneoklasycyzmneoklasycyzmneoklasycyzm....
WystWystWystWystępujepujepujepuje powrótpowrótpowrótpowrót dodododo symetrii,symetrii,symetrii,symetrii, ornamentykaornamentykaornamentykaornamentyka totototo lilililiściecieciecie akantu,akantu,akantu,akantu,
girlandygirlandygirlandygirlandy,,,, wiewiewiewieńcececece splecionesplecionesplecionesplecione zzzz lilililiści,ci,ci,ci, kwiatów,kwiatów,kwiatów,kwiatów, owocówowocówowocówowoców iiii wstwstwstwstęg,g,g,g, wazy,wazy,wazy,wazy,
kandelabrykandelabrykandelabrykandelabry....





Wiek XVIII wprowadza na mapach kompozycje: sceny  rodzajowe Wiek XVIII wprowadza na mapach kompozycje: sceny  rodzajowe Wiek XVIII wprowadza na mapach kompozycje: sceny  rodzajowe Wiek XVIII wprowadza na mapach kompozycje: sceny  rodzajowe 
aaaalbo  lbo  lbo  lbo  alegoryczne,  portrety władców  panujalegoryczne,  portrety władców  panujalegoryczne,  portrety władców  panujalegoryczne,  portrety władców  panujących  wykonywane cych  wykonywane cych  wykonywane cych  wykonywane 
techniktechniktechniktechniką miedziorytniczmiedziorytniczmiedziorytniczmiedziorytniczą . Tekst  na nich zepchni. Tekst  na nich zepchni. Tekst  na nich zepchni. Tekst  na nich zepchnięty został na ty został na ty został na ty został na drudrudrudru----
gigigigi plan.plan.plan.plan.
Na mapach figurował tylko tytuł, niektóre  zawierały  wszystkie Na mapach figurował tylko tytuł, niektóre  zawierały  wszystkie Na mapach figurował tylko tytuł, niektóre  zawierały  wszystkie Na mapach figurował tylko tytuł, niektóre  zawierały  wszystkie 
podstawowe dane podstawowe dane podstawowe dane podstawowe dane –––– autora, tytuł, wydawcautora, tytuł, wydawcautora, tytuł, wydawcautora, tytuł, wydawcę, rok wydania, ró, rok wydania, ró, rok wydania, ró, rok wydania, różniły niły niły niły 
sisisisię jedynie  graficznym  układem. jedynie  graficznym  układem. jedynie  graficznym  układem. jedynie  graficznym  układem. sisisisię jedynie  graficznym  układem. jedynie  graficznym  układem. jedynie  graficznym  układem. jedynie  graficznym  układem. 
Elementy identyfikujElementy identyfikujElementy identyfikujElementy identyfikujące  obiekt  wystce  obiekt  wystce  obiekt  wystce  obiekt  występowały wpowały wpowały wpowały w kartuszach  kartuszach  kartuszach  kartuszach  wypowypowypowypo----
sasasasażonychonychonychonych w bogatw bogatw bogatw bogatą dekoracjdekoracjdekoracjdekorację. Przedstawiały . Przedstawiały . Przedstawiały . Przedstawiały putta (putta (putta (putta (małych nagich małych nagich małych nagich małych nagich 
chłopcówchłopcówchłopcówchłopców), uskrzydlone  ), uskrzydlone  ), uskrzydlone  ), uskrzydlone  amorki, amorki, amorki, amorki, maszkaronymaszkaronymaszkaronymaszkarony ( stylizowane  głowy( stylizowane  głowy( stylizowane  głowy( stylizowane  głowy
ludzkie  na pół  zwierzludzkie  na pół  zwierzludzkie  na pół  zwierzludzkie  na pół  zwierzęce  o  zdeformowanych rysach) ce  o  zdeformowanych rysach) ce  o  zdeformowanych rysach) ce  o  zdeformowanych rysach) , , , , girlandy girlandy girlandy girlandy 
kwiatowe, rogi obfitokwiatowe, rogi obfitokwiatowe, rogi obfitokwiatowe, rogi obfitości, delikatne pejzaci, delikatne pejzaci, delikatne pejzaci, delikatne pejzaże, antyczne i alegoryczne e, antyczne i alegoryczne e, antyczne i alegoryczne e, antyczne i alegoryczne 
postacie.postacie.postacie.postacie.



KARTUSZ to dekoracyjne obramowanie, tablicy inskrypcyjnej, lub KARTUSZ to dekoracyjne obramowanie, tablicy inskrypcyjnej, lub KARTUSZ to dekoracyjne obramowanie, tablicy inskrypcyjnej, lub KARTUSZ to dekoracyjne obramowanie, tablicy inskrypcyjnej, lub 
ornament w formie ozdobnej  tarczy  herbowej  lub  zwoju.ornament w formie ozdobnej  tarczy  herbowej  lub  zwoju.ornament w formie ozdobnej  tarczy  herbowej  lub  zwoju.ornament w formie ozdobnej  tarczy  herbowej  lub  zwoju.
Kartusz otrzymywał ornamentykKartusz otrzymywał ornamentykKartusz otrzymywał ornamentykKartusz otrzymywał ornamentykę w postaci w postaci w postaci w postaci obramieobramieobramieobramień rolwerkowrolwerkowrolwerkowrolwerkow----
ychychychych, ornamentu , ornamentu , ornamentu , ornamentu okuciowegookuciowegookuciowegookuciowego i   ornamentu chrzi   ornamentu chrzi   ornamentu chrzi   ornamentu chrząstkowostkowostkowostkowo----małmałmałmałżowiowiowiowi----
nowego.nowego.nowego.nowego.
Ornament Ornament Ornament Ornament okuciowyokuciowyokuciowyokuciowy to dekoracja nato dekoracja nato dekoracja nato dekoracja naśladujladujladujladująca ozdobne okucia ca ozdobne okucia ca ozdobne okucia ca ozdobne okucia żeeee----
laznelaznelaznelazne (a(a(a(ażurowe płytki, listwy, taurowe płytki, listwy, taurowe płytki, listwy, taurowe płytki, listwy, taśmy)  uzupełnione my)  uzupełnione my)  uzupełnione my)  uzupełnione kaboszamikaboszamikaboszamikaboszami i i i i rararara----
utamiutamiutamiutami (imituj(imituj(imituj(imitujące  główki  gwoce  główki  gwoce  główki  gwoce  główki  gwoździ i nitów) oraz motywami groteskodzi i nitów) oraz motywami groteskodzi i nitów) oraz motywami groteskodzi i nitów) oraz motywami grotesko----utamiutamiutamiutami (imituj(imituj(imituj(imitujące  główki  gwoce  główki  gwoce  główki  gwoce  główki  gwoździ i nitów) oraz motywami groteskodzi i nitów) oraz motywami groteskodzi i nitów) oraz motywami groteskodzi i nitów) oraz motywami grotesko----
wymiwymiwymiwymi, ro, ro, ro, roślinnymi i figuralnymi.linnymi i figuralnymi.linnymi i figuralnymi.linnymi i figuralnymi.
Ornament zwijanyOrnament zwijanyOrnament zwijanyOrnament zwijany,,,, rollwerk, typ ornamentu przypominajrollwerk, typ ornamentu przypominajrollwerk, typ ornamentu przypominajrollwerk, typ ornamentu przypominający formy cy formy cy formy cy formy 
wyciwyciwyciwycięte z blachy, o podgite z blachy, o podgite z blachy, o podgite z blachy, o podgiętych lub zwinitych lub zwinitych lub zwinitych lub zwiniętych spiralnie  tych spiralnie  tych spiralnie  tych spiralnie  zakozakozakozakończeczeczecze----
niachniachniachniach czczczczęsto łsto łsto łsto łączono z ornamentem czono z ornamentem czono z ornamentem czono z ornamentem okuciowymokuciowymokuciowymokuciowym....
ChrzChrzChrzChrząstkowostkowostkowostkowo----małmałmałmałżowinowy owinowy owinowy owinowy ornament ornament ornament ornament typ kompozycji dekoracyjnej typ kompozycji dekoracyjnej typ kompozycji dekoracyjnej typ kompozycji dekoracyjnej 
złozłozłozłożonej ze stylizowanych motywów chrzonej ze stylizowanych motywów chrzonej ze stylizowanych motywów chrzonej ze stylizowanych motywów chrząstkowych z półkolistymi stkowych z półkolistymi stkowych z półkolistymi stkowych z półkolistymi 
wypukłowypukłowypukłowypukłościami przypominajciami przypominajciami przypominajciami przypominający małcy małcy małcy małżowinowinowinowinę usznusznusznuszną....





























BARDZO  popularne  stały  siBARDZO  popularne  stały  siBARDZO  popularne  stały  siBARDZO  popularne  stały  się ffffrontispisyrontispisyrontispisyrontispisy wszywane  przed wszywane  przed wszywane  przed wszywane  przed 
kartkartkartkartą tytułowtytułowtytułowtytułową atlasów, atlasów, atlasów, atlasów, kształtowane kształtowane kształtowane kształtowane na  wzorach starona  wzorach starona  wzorach starona  wzorach starożytnych.ytnych.ytnych.ytnych.
Tekst kart tytułowej  ujTekst kart tytułowej  ujTekst kart tytułowej  ujTekst kart tytułowej  ujęty był czty był czty był czty był często w ramy ornamentu o  sto w ramy ornamentu o  sto w ramy ornamentu o  sto w ramy ornamentu o  momomomo----
tywachtywachtywachtywach architektonicznych i figuralnych. Karty  tytułowe  przearchitektonicznych i figuralnych. Karty  tytułowe  przearchitektonicznych i figuralnych. Karty  tytułowe  przearchitektonicznych i figuralnych. Karty  tytułowe  prze----
ładowane były wizerunkami postaci alegorycznych i  ładowane były wizerunkami postaci alegorycznych i  ładowane były wizerunkami postaci alegorycznych i  ładowane były wizerunkami postaci alegorycznych i  panoplii panoplii panoplii panoplii 
(motyw  zło(motyw  zło(motyw  zło(motyw  złożony z elementów ony z elementów ony z elementów ony z elementów –––– pancerza,  broni,  sztandarów, pancerza,  broni,  sztandarów, pancerza,  broni,  sztandarów, pancerza,  broni,  sztandarów, 
hełmu). hełmu). hełmu). hełmu). 
WnWnWnWnętrze  atlasów  otrze  atlasów  otrze  atlasów  otrze  atlasów  ożywiajywiajywiajywiają kartusze,  zamknikartusze,  zamknikartusze,  zamknikartusze,  zamknięte  w  prostokte  w  prostokte  w  prostokte  w  prostokątne tne tne tne WnWnWnWnętrze  atlasów  otrze  atlasów  otrze  atlasów  otrze  atlasów  ożywiajywiajywiajywiają kartusze,  zamknikartusze,  zamknikartusze,  zamknikartusze,  zamknięte  w  prostokte  w  prostokte  w  prostokte  w  prostokątne tne tne tne 
ramy ramy ramy ramy , , , , inicjałyinicjałyinicjałyinicjały, , , , drzewa genealogiczne rodów panujdrzewa genealogiczne rodów panujdrzewa genealogiczne rodów panujdrzewa genealogiczne rodów panujących w cych w cych w cych w dadadada----
nymnymnymnym papapapaństwiestwiestwiestwie, widoki miast  wykonane z perspektywy  tzw.  , widoki miast  wykonane z perspektywy  tzw.  , widoki miast  wykonane z perspektywy  tzw.  , widoki miast  wykonane z perspektywy  tzw.  WiWiWiWi----
doki z lotu doki z lotu doki z lotu doki z lotu ptaka uzupełniane  elementami dekoracyjnymi.ptaka uzupełniane  elementami dekoracyjnymi.ptaka uzupełniane  elementami dekoracyjnymi.ptaka uzupełniane  elementami dekoracyjnymi.



























POCZPOCZPOCZPOCZĄTKOWETKOWETKOWETKOWE literyliteryliterylitery rozdziałów,rozdziałów,rozdziałów,rozdziałów, czyliczyliczyliczyli inicjałyinicjałyinicjałyinicjały wwww akapitachakapitachakapitachakapitach
(pocz(pocz(pocz(początektektektek nowegonowegonowegonowego ustustustustępu)pu)pu)pu) wyrówyrówyrówyróżnianonianonianoniano rozmiaramirozmiaramirozmiaramirozmiarami iiii bogatymbogatymbogatymbogatym
zdobieniem,zdobieniem,zdobieniem,zdobieniem, aaaa niekiedyniekiedyniekiedyniekiedy wypełnianowypełnianowypełnianowypełniano małymimałymimałymimałymi barwnymibarwnymibarwnymibarwnymi obraobraobraobra----
zkamizkamizkamizkami.... OzdabianoOzdabianoOzdabianoOzdabiano jejejeje ornamentamiornamentamiornamentamiornamentami oooo motywachmotywachmotywachmotywach rorororoślinnych,linnych,linnych,linnych,
róróróróżnegonegonegonego rodzajurodzajurodzajurodzaju pnpnpnpnączamiczamiczamiczami ((((ffffloraturamiloraturamiloraturamiloraturami),),),), stylizowanymistylizowanymistylizowanymistylizowanymi rysrysrysrys----
unkamiunkamiunkamiunkami zwierzzwierzzwierzzwierząt,t,t,t, główniegłówniegłówniegłównie rybrybrybryb iiii ptaków,ptaków,ptaków,ptaków, zapełnianozapełnianozapełnianozapełniano marginesymarginesymarginesymarginesyunkamiunkamiunkamiunkami zwierzzwierzzwierzzwierząt,t,t,t, główniegłówniegłówniegłównie rybrybrybryb iiii ptaków,ptaków,ptaków,ptaków, zapełnianozapełnianozapełnianozapełniano marginesymarginesymarginesymarginesy
iiii wolnewolnewolnewolne miejscamiejscamiejscamiejsca pomipomipomipomiędzydzydzydzy kolumnamikolumnamikolumnamikolumnami lublublublub wwww tektektektekściecieciecie zwanezwanezwanezwane przeprzeprzeprze----
rywnikamirywnikamirywnikamirywnikami przyjmujprzyjmujprzyjmujprzyjmującececece formformformformę koronkowkoronkowkoronkowkoronkową bbbbąddddź maureskimaureskimaureskimaureski (s(s(s(stytytyty----
lizowanylizowanylizowanylizowany ornamentornamentornamentornament rorororoślinny)linny)linny)linny)....















Na  koNa  koNa  koNa  końcu  drukowany tekst kocu  drukowany tekst kocu  drukowany tekst kocu  drukowany tekst kończono czono czono czono 
winietkwinietkwinietkwinietką najcznajcznajcznajczęściej  majciej  majciej  majciej  mających  formcych  formcych  formcych  formę
trójktrójktrójktrójkąta plecionkowego lub rozetkowego ta plecionkowego lub rozetkowego ta plecionkowego lub rozetkowego ta plecionkowego lub rozetkowego 
zwanego  zwanego  zwanego  zwanego  finalikiem. finalikiem. finalikiem. finalikiem. zwanego  zwanego  zwanego  zwanego  finalikiem. finalikiem. finalikiem. finalikiem. 









DZIEJEDZIEJEDZIEJEDZIEJE naukinaukinaukinauki wskazujwskazujwskazujwskazują,,,, żeeee postpostpostpostępypypypy jednejjednejjednejjednej dziedzinydziedzinydziedzinydziedziny znajdujznajdujznajdujznajdują
zastosowaniezastosowaniezastosowaniezastosowanie iiii przyczyniajprzyczyniajprzyczyniajprzyczyniają sisisisię dodododo rozwojurozwojurozwojurozwoju innejinnejinnejinnej gałgałgałgałęzizizizi naukinaukinaukinauki....
WynalezienieWynalezienieWynalezienieWynalezienie takichtakichtakichtakich instrumentówinstrumentówinstrumentówinstrumentów jakjakjakjak:::: gnomon,gnomon,gnomon,gnomon, kwadrant,kwadrant,kwadrant,kwadrant,
sekstanssekstanssekstanssekstans czyczyczyczy zegar,zegar,zegar,zegar, budowanobudowanobudowanobudowano zzzz mymymymyśllllą oooo wykorzystaniuwykorzystaniuwykorzystaniuwykorzystaniu ichichichich
wwww badaniachbadaniachbadaniachbadaniach astronomicznych,astronomicznych,astronomicznych,astronomicznych, którektórektórektóre znalazłyznalazłyznalazłyznalazły zastosowaniezastosowaniezastosowaniezastosowanie
wwww geografiigeografiigeografiigeografii iiii kartografiikartografiikartografiikartografii....
WspaniałymWspaniałymWspaniałymWspaniałym osiosiosiosiągnignignignięciemciemciemciem naukowymnaukowymnaukowymnaukowym iiii technicznymtechnicznymtechnicznymtechnicznym starostarostarostarożyyyy----
tnejtnejtnejtnej GrecjiGrecjiGrecjiGrecji byłobyłobyłobyło wynalezieniewynalezieniewynalezieniewynalezienie astrolabiumastrolabiumastrolabiumastrolabium.... PrzyrzPrzyrzPrzyrzPrzyrządddd udoudoudoudo----
skonaliłskonaliłskonaliłskonalił KlaudiuszKlaudiuszKlaudiuszKlaudiusz PtolemeuszPtolemeuszPtolemeuszPtolemeusz.... SkładałSkładałSkładałSkładał sisisisię zzzz klikuklikuklikukliku koncenkoncenkoncenkoncen----
trycznychtrycznychtrycznychtrycznych krkrkrkręgówgówgówgów poczpoczpoczpoczątkowotkowotkowotkowo drewnianych,drewnianych,drewnianych,drewnianych, pópópópóźniejniejniejniej miedziamiedziamiedziamiedzia----
nychnychnychnych iiii srebrnychsrebrnychsrebrnychsrebrnych.... AstrolabiumAstrolabiumAstrolabiumAstrolabium jestjestjestjest modelemmodelemmodelemmodelem rzutówrzutówrzutówrzutów niebaniebaniebanieba nananana
płaskpłaskpłaskpłaską powierzchnipowierzchnipowierzchnipowierzchnię iiii pokazujepokazujepokazujepokazuje pozycjpozycjpozycjpozycję obiektówobiektówobiektówobiektów niebaniebaniebanieba wwww okreokreokreokre----
Ślonymlonymlonymlonym czasieczasieczasieczasie lublublublub dacie,dacie,dacie,dacie, jakojakojakojako widocznewidocznewidocznewidoczne zzzz danejdanejdanejdanej szerokoszerokoszerokoszerokościcicici
geograficznejgeograficznejgeograficznejgeograficznej nananana powierzchnipowierzchnipowierzchnipowierzchni ZiemiZiemiZiemiZiemi....









HISTORIA poczHISTORIA poczHISTORIA poczHISTORIA początków pomiaru czasu jest bardzo długa tków pomiaru czasu jest bardzo długa tków pomiaru czasu jest bardzo długa tków pomiaru czasu jest bardzo długa 
i wii wii wii wiąże sie sie sie się z rozwojem  badaz rozwojem  badaz rozwojem  badaz rozwojem  badań astronomicznych. Wyznaastronomicznych. Wyznaastronomicznych. Wyznaastronomicznych. Wyzna----
czanie czasu  odegrało waczanie czasu  odegrało waczanie czasu  odegrało waczanie czasu  odegrało ważnnnną rolrolrolrolę w kartografii i jest pow kartografii i jest pow kartografii i jest pow kartografii i jest po----
wiwiwiwiązane z astronomizane z astronomizane z astronomizane z astronomią, opart, opart, opart, opartą na pozornym ruchu Słona pozornym ruchu Słona pozornym ruchu Słona pozornym ruchu Słońcacacaca
po sklepieniu niebieskim. po sklepieniu niebieskim. po sklepieniu niebieskim. po sklepieniu niebieskim. po sklepieniu niebieskim. po sklepieniu niebieskim. po sklepieniu niebieskim. po sklepieniu niebieskim. 
Egipcjanie  wprowadzili  przenoEgipcjanie  wprowadzili  przenoEgipcjanie  wprowadzili  przenoEgipcjanie  wprowadzili  przenośne  zegary  słoneczne ne  zegary  słoneczne ne  zegary  słoneczne ne  zegary  słoneczne 
oparte na  długooparte na  długooparte na  długooparte na  długości cienia.ci cienia.ci cienia.ci cienia.





POSTPOSTPOSTPOSTĘĘĘĘPY rozwoju optyki i budowa  lunet  PY rozwoju optyki i budowa  lunet  PY rozwoju optyki i budowa  lunet  PY rozwoju optyki i budowa  lunet  astronomiastronomiastronomiastronomi----

cznychcznychcznychcznych spowodowały wykorzystanie przez uczonych spowodowały wykorzystanie przez uczonych spowodowały wykorzystanie przez uczonych spowodowały wykorzystanie przez uczonych 
i wynalazców  i wynalazców  i wynalazców  i wynalazców  dodododośśśświadczewiadczewiadczewiadczeńńńń na polu dokładniejszegona polu dokładniejszegona polu dokładniejszegona polu dokładniejszego

wykonywania pomiarów terenowych. wykonywania pomiarów terenowych. wykonywania pomiarów terenowych. wykonywania pomiarów terenowych. 
Do tego celu słuDo tego celu słuDo tego celu słuDo tego celu służżżżyły specjalnie wykonane przyrzyły specjalnie wykonane przyrzyły specjalnie wykonane przyrzyły specjalnie wykonane przyrząąąądydydydyDo tego celu słuDo tego celu słuDo tego celu słuDo tego celu służżżżyły specjalnie wykonane przyrzyły specjalnie wykonane przyrzyły specjalnie wykonane przyrzyły specjalnie wykonane przyrząąąądydydydy
: teodolit  : teodolit  : teodolit  : teodolit  (instrument do pomiaru  k(instrument do pomiaru  k(instrument do pomiaru  k(instrument do pomiaru  kąąąątów  poziomych tów  poziomych tów  poziomych tów  poziomych 
i pionowych w terenie), i pionowych w terenie), i pionowych w terenie), i pionowych w terenie), kwadrant kwadrant kwadrant kwadrant słusłusłusłużążążążący do pomiarówcy do pomiarówcy do pomiarówcy do pomiarów

astronomicznych astronomicznych astronomicznych astronomicznych i i i i kartograficznych.kartograficznych.kartograficznych.kartograficznych.







RozwiniRozwiniRozwiniRozwinięęęęciem pomysłu kwadrantu był ciem pomysłu kwadrantu był ciem pomysłu kwadrantu był ciem pomysłu kwadrantu był sekstans. sekstans. sekstans. sekstans. 
PodstawowPodstawowPodstawowPodstawowąąąą czczczczęśćęśćęśćęść przyrzprzyrzprzyrzprzyrząąąądu  stanowił  łuk z podu  stanowił  łuk z podu  stanowił  łuk z podu  stanowił  łuk z po----
działkdziałkdziałkdziałkąąąą, dwa zwierciadła oraz  lunet, dwa zwierciadła oraz  lunet, dwa zwierciadła oraz  lunet, dwa zwierciadła oraz  lunetaaaa. Instrument . Instrument . Instrument . Instrument 
miał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wymiał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wymiał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wymiał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wy----
znaczania szerokoznaczania szerokoznaczania szerokoznaczania szeroko ci geograficznej zarówno ci geograficznej zarówno ci geograficznej zarówno ci geograficznej zarówno 
miał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wymiał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wymiał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wymiał i nadal ma zastosowanie w nawigacji do wy----
znaczania szerokoznaczania szerokoznaczania szerokoznaczania szerokośśśści geograficznej zarówno ci geograficznej zarówno ci geograficznej zarówno ci geograficznej zarówno 
w dziew dziew dziew dzieńńńń jak  i  w nocy.jak  i  w nocy.jak  i  w nocy.jak  i  w nocy.





POSTPOSTPOSTPOSTĘĘĘĘP techniczny, który dokonał siP techniczny, który dokonał siP techniczny, który dokonał siP techniczny, który dokonał sięęęę w ostatnim w ostatnim w ostatnim w ostatnim 
stuleciu, był wistuleciu, był wistuleciu, był wistuleciu, był więęęększy nikszy nikszy nikszy niżżżż w poprzednich okresach. w poprzednich okresach. w poprzednich okresach. w poprzednich okresach. 
Najbardziej  znaczNajbardziej  znaczNajbardziej  znaczNajbardziej  znacząąąące  zmiany  dokonujce  zmiany  dokonujce  zmiany  dokonujce  zmiany  dokonująąąą sisisisięęęę wewewewe
współczesnej kartografii. Wykorzystanie  nowowspółczesnej kartografii. Wykorzystanie  nowowspółczesnej kartografii. Wykorzystanie  nowowspółczesnej kartografii. Wykorzystanie  nowo----
Czesnego sprzCzesnego sprzCzesnego sprzCzesnego sprzęęęętu, rozwój  grafiki komputerowej, tu, rozwój  grafiki komputerowej, tu, rozwój  grafiki komputerowej, tu, rozwój  grafiki komputerowej, Czesnego sprzCzesnego sprzCzesnego sprzCzesnego sprzęęęętu, rozwój  grafiki komputerowej, tu, rozwój  grafiki komputerowej, tu, rozwój  grafiki komputerowej, tu, rozwój  grafiki komputerowej, 
odpowiednie  oprogramowanie  zrewolucjonizoodpowiednie  oprogramowanie  zrewolucjonizoodpowiednie  oprogramowanie  zrewolucjonizoodpowiednie  oprogramowanie  zrewolucjonizo----
wało  kartografiwało  kartografiwało  kartografiwało  kartografięęęę....






