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Sprawozdanie z  realizacji projektu  
„Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, 

elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów 
w sieci Internet, etap I”

Podstawowym założeniem projektu „Polski Atlas Etnograficzny – opra‑
cowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w  sieci 
Internet, etap I”, realizowanego w  latach 2014–2018 na Uniwersytecie Śląskim 
w  Katowicach (Wydział Etnologii i  Nauk o  Edukacji w  Cieszynie), było roz‑
poczęcie długofalowych prac badawczych w  zakresie wzbogacania dziedzictwa 
kulturowego i  narodowego o  unikatową dokumentację etnograficzną z  kilku 
ostatnich dekad poprzez opracowanie cyfrowej kolekcji zasobów archiwalnych 
Polskiego Atlasu Etnograficznego (dalej: PAE)1. Materiały te, gromadzone przez 
etnografów, etnologów i  folklorystów w  drugiej połowie XX wieku, stanowią 
unikalne źródło wiedzy o historii wsi polskiej – w odróżnieniu od innych badań 
etnograficznych wyniki prac badawczych PAE obejmują całą Polskę, pozwalając 
na analizy naukowe nad zróżnicowaniem kulturowym. Do niedawna zbiory 
Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego, jedynego archiwum etnograficznego 
obejmującego materiały z  badań atlasowych realizowanych w  całym kraju, dla 
badaczy i  innych zainteresowanych były dostępne w ograniczonym zakresie.

W latach 2014–2018 cieszyńska pracownia atlasowa podjęła spore wyzwanie: 
digitalizacji, opracowania naukowego i udostępnienia w internecie trzech unika‑
towych kolekcji etnograficznych integralnie związanych z działalnością atlasową. 
Obejmują one blisko 14  000 obiektów, w  tym 12  181 czarno‑białych fotografii 

1 Projekt, realizowany wspólnie z Polskim Instytutem Antropologii, był finansowany z budżetu 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach III edycji Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki (11H 13 0162 82); więcej zob. www.archiwumpae.us.edu.pl.
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wykonanych w trakcie badań terenowych (lata 1954–1971), 770 map atlasowych, 
publikowanych wcześniej w  zeszytach Polskiego atlasu etnograficznego (1958–
1971) i tomach „Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego” (1999–2013), 
oraz blisko 470 ankiet poświęconych zbieractwu roślin dziko rosnących w  ce‑
lach pokarmowych i  leczniczych, zawierających często zielniki (1947–1953). 
Przedsięwzięcie wymagało między innymi analizy ilościowej i  jakościowej wie‑
lotysięcznych zasobów archiwalnych, stworzenia merytorycznej koncepcji ich 
opracowania naukowego, wielomiesięcznej redakcji cyfrowej, a także zestawienia 
i opracowania uzyskanych wyników badań w formie obszernej publikacji nauko‑
wej. Stało się to możliwe dzięki powstaniu Pracowni Digitalizacyjnej Polskiego 
Atlasu Etnograficznego2 oraz stworzeniu zespołu badawczego o  wysokich kom‑
petencjach w zakresie realizacji prac atlasowych i cyfryzacji zasobów etnologicz‑
nych w przestrzeni internetowej3.

Do ewidencjonowania zbiorów atlasowych i ich publikacji w internecie zasto‑
sowano aplikację webową Galeneo, która umożliwiła uruchomienie we wrześniu 
2014 roku platformy cyfrowej, funkcjonującej pod nazwą Cyfrowe Archiwum 
Polskiego Atlasu Etnograficznego (www.archiwumpae.us.edu.pl). Platforma ta 
stanowi wyjątkowe, intuicyjne narzędzie wspomagania prac badawczych i  na‑
ukowych oraz popularyzacji materiałów źródłowych PAE. Zapewnia prosty 
i bezpłatny dostęp do unikatowych materiałów, pozwalając na dokładne i szybkie 
odnajdywanie danych (na przykład za pomocą słów kluczowych wpisywanych 
do wyszukiwarki lub specjalnych etykiet), zawiera blisko 14 000 kart obiektów 
z  plikami graficznymi w  dostępnych powszechnie formatach, posiada system 
geolokalizacji pozwalający na szybkie odnajdywanie miejscowości na mapie i jest 
dostosowana do urządzeń mobilnych4. 

W wyniku podjętych działań opracowano również obszerną publikację gran‑
tową „Polski atlas etnograficzny”. Historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze5, kil‑

2 Pracownię przygotowano, kierując się najważniejszymi zasadami zdefiniowanymi w Katalogu 
Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych. http://www.nina.gov.pl/media/43762/katalog‑
‑praktyk‑i‑standard%C3%B3w‑digitalizacji‑materia%C5%82%C3%B3w‑archiwalnych.pdf [data dos‑ 
tępu: 19.10.2018].

3 W projekcie uczestniczyli: Zygmunt Kłodnicki (główny wykonawca), Agnieszka Pieńczak (kie‑
rownik grantu i główny wykonawca), Joanna Koźmińska (główny wykonawca), Edyta Diakowska‑
Kohut (główny wykonawca), Jacek Szczyrbowski, Michał Rauszer, Krzysztof Kasprzyński, Krystian 
Firla, Sławomir Szewieczek, Bartosz Chromik.

4 Serwis jest tworzony przez Uniwersytet Śląski przy współpracy z  trzema instytucjami: 
Instytutem Archeologii i  Etnologii PAN (właściciel depozytu), Polskim Instytutem Antropologii 
(partner projektu), Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (współwydawca serii „Komentarze do 
Polskiego Atlasu Etnograficznego”); więcej zob. www.archiwumpae.us.edu.pl.

5 Z. Kłodnicki, A. Pieńczak, J. Koźmińska: „Polski atlas etnograficzny”. Historia, osiągnię-
cia, perspektywy badawcze. W: „Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego”. T. 1. Katowice 2017. 
Monografia ta inicjuje serię wydawniczą, stanowiącą platformę dalszych działań wydawniczych 
związanych z funkcjonowaniem cieszyńskiej pracowni atlasowej. Kierownikiem serii jest Agnieszka 
Pieńczak (kierownik projektu, opiekun zbiorów PAE), w skład Rady Wydawniczej wchodzą uzna‑
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ka artykułów naukowych6, przygotowano i  wydano folder promocyjny7, a  także 
zorganizowano konferencję naukową8. W  ramach prowadzonej działalności na‑
ukowej i dydaktycznej wyniki grantu prezentowano na międzynarodowym kon‑
ni naukowcy z  Polski, Czech i  Słowacji: Kamila Baraniecka‑Olszewska, Andrzej Brencz, Anna 
Weronika Brzezińska, Anna Drożdż, Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak, Marian Pokropek, 
Katarina Slobodová Nováková, Rastislava Stoličná, Jiři Woitsch. Wpływa to na zacieśnianie współ‑
pracy międzynarodowej dotyczącej kontynuacji prac atlasowych w Europie Środkowo‑Wschodniej.

6 Zob. A. Pieńczak: Polski Atlas Etnograficzny – dokumentowanie, zachowanie i popularyzacja 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. W: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Red. A. Przybyła‑Dumin. Chorzów–Lublin–Warszawa 
2016, s.  205–219; Eadem: The Collection of Questionnaires Concerning Wild Plants on the Digital 
Platform of the Polish Ethnographic Atlas. „Slovenský národopis” 2016 (vol. 64), no. 2, s.  228–240; 
Eadem: The Polish Ethnographic Atlas. Research Achievements and Prospects. „Ethnologia Actualis. 
The Journal of Ethnographical Research” 2015 (vol. 15), no. 2, s.  81–94; Eadem: The Digital 
Platform of the Polish Ethnographic Atlas – From Idea to Implementation. „Český lid” 2018 (roč. 105), 
č.  4, s.  459–473; wymienione artykuły są dostępne między innymi w  Repozytorium Uniwersytetu 
Śląskiego na stronie: https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/38.

7 Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego. Oprac. meryt. A. Pieńczak. Oprac. graf. 
Ł. Zubek. [Dodatkowo wersja angielska: Digital Archives of the Polish Ethnographic Atlas].

8 W listopadzie 2017 roku na Wydziale Etnologii Nauk i Edukacji UŚ odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. Polski Atlas Etnograficzny 
– opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w  sieci Internet, 
etap  I” (podsumowanie projektu), na której omawiano między innymi cele, założenia i  wyniki 
badawcze finalizowanego projektu. Konferencja toczyła się z  udziałem gości z  Polski, Czech, 
Słowacji i Białorusi (zob. więcej: A. Pieńczak: Konferencja naukowa „(Post)Dziedzictwo kulturowe 
Europy Środkowej. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, 

Fot. 1. Platforma cyfrowa z opracowanymi naukowo i udostępnionymi zbiorami PAE 
Źródło: www.archiwumpae.us.edu.pl [data dostępu: 4.10.2017].
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gresie naukowym9, jak również podczas ćwiczeń i wykładów, w których uczest‑
niczyli studenci etnologii i pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego10. Oprócz tego inicjatywę promowano w lokalnej i regio‑
nalnej prasie11. Należy też wspomnieć, że przedsięwzięcie sprzyjało integracji śro‑
dowiska etnologicznego, szczególnie pod względem współpracy trójstronnej mię‑
dzy Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Instytutem 
Archeologii i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem 
Ludoznawczym (zawarcie formalnej umowy nastąpiło w 2015 roku).

Pierwsza edycja projektu przyczyniła się znacznie do popularyzacji wiedzy 
o  zbiorach PAE i  pracy cieszyńskiego ośrodka badań atlasowych. Możliwe sta‑
ło się opracowanie naukowe i  udostępnienie trzech elektronicznych katalogów 
materiałów źródłowych PAE (jak wspomniano, wcześniej trudno dostępnych dla 
zainteresowanych) na specjalnie w tym celu utworzonej nowoczesnej platformie 
cyfrowej, umożliwiającej dostęp do zbiorów wielu użytkownikom równocześ‑
nie. Stworzenie bazy ułatwiającej wyszukiwanie różnorodnych słów kluczowych 
z  zakresu kultury wiejskiej wpływa już na rozwój badań naukowych, w  tym 
powstawanie prac naukowych (szczególnie z  zakresu nauk humanistycznych)12. 

publikacja zasobów w  sieci Internet, etap I” (podsumowanie projektu), Cieszyn, 22 listopada 2017. 
„Ethnologia Europae Centralis” 2018 (t. 15), s. 203–204.

9 W trakcie trwania kongresu międzynarodowego „Ways of Dwelling: Crisis – Craft – Creativity” 
(Göttingen, 26–30 marca 2017) Agnieszka Pieńczak przybliżyła specyfikę projektu w referacie „The 
Digital Platform of the Polish Ethnographic Atlas – from the Project for the Accomplishment”.

10 Projekt stał się podstawą tematyczną zajęć „Szkolenie z zakresu dokumentacji wizualnej 2D 
(Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących)”, zorganizowanych dla studentów pedagogiki, 
oligo frenopedagogiki i  etnologii cieszyńskiego Wydziału Etnologii i  Nauk o  Edukacji, realizowa‑
nych w ramach projektu „Projekt »Kierunek CIESZYN!« – podnieś swoje kompetencje na Wydziale 
Etnologii i  Nauk o  Edukacji UŚ” (październik–grudzień 2017). Omawiano go również w  ramach 
przedmiotu „Atlas dziedzictwa kulturowego wsi polskiej” (III rok etnologii, studia zawodowe, 
semestry zimowe 2016/2017 i 2017/2018) oraz „Antropologia w sieci. Digitalizacja zasobów dzie‑
dzictwa kulturowego” (II rok etnologii, studia uzupełniające, semestr zimowy 2018/2019). 

11 Zob.: Unikatowe zielniki w Cieszynie. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,28742,unikatowe‑
‑zielniki‑w‑cieszynie.html [data dostępu: 3.01.2015]; M. Kłoskowicz: Kultura ukryta w  mapach. 
„Gazeta Uniwersytecka UŚ” 2017, nr 9 (249). http://gazeta.us.edu.pl/node/420093 [data dostępu: 
11.04.2018]; Eadem: Kultura ukryta w  mapach. http://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/kultura‑
‑ukryta‑w‑mapach‑polski‑atlas‑etnograficzny [data dostępu: 11.04.2018]; M. Karwowski: Atlas 
kulturowego dziedzictwa. „Forum Akademickie” 2017, nr 10. https://prenumeruj.forumakademi‑
ckie.pl/fa/2017/10/atlas‑kulturowego‑dziedzictwa/ [data dostępu: 11.04.2018]; A. Kliks‑Pudlik: 
Część zasobów Polskiego Atlasu Etnograficznego można oglądać w  internecie. http://naukawpolsce.
pap.pl/aktualnosci/news%2C27693%2Cczesc‑zasobow‑polskiego‑atlasu‑etnograficznego‑mozna‑
‑ogladac‑w‑internecie [data dostępu: 11.01.2019].

12 Platforma Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego stanowi już przedmiot 
zainteresowań innych badaczy; zob. np.: A. Drożdż: Rekonstrukcje codzienności. Przeszłość 
w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego. Katowice 2018; M. Kleszcz: Utracone 
smaki ziół. „Śląsk” 2018, nr 12 (277), s. 30–34; M. Szalbot: Photographs of Digital Archives of the 
Polish Ethnographic Atlas as a  Source of Knowledge about Rural Children’s Toys and Games in 
the Years 1954–1971. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2019 (t. 19) [w druku].
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Dodajmy również, że w  pierwszej edycji projektu podjęto ważne działania do‑
tyczące stanu zachowania materiałów PAE, które ulegały postępującemu znisz‑
czeniu. Blisko 800 kg materiałów PAE odkwaszono masowo metodą bezwodną, 
dzięki czemu proces degradacji papieru został zatrzymany; oprawiono i  zaopa‑
trzono w  nadruki na grzbietach ponad 1000 kwestionariuszy źródłowych (tym 
samym przygotowano je do dalszych prac digitalizacyjnych, ułatwiając realizację 
kolejnych edycji projektowych). Kosztownym pracom konserwatorskim poddano 
również najstarsze ankiety atlasowe zawierające zielniki oraz fotografie, które 
zabezpieczono w specjalnych obwolutach bawełnianych i umieszczono w nowych 
bezkwasowych pudłach. Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego zostało 
zmodernizowane i odpowiednio przygotowane, co umożliwia dalsze opracowanie 
naukowe oraz digitalizację zgromadzonych w nim unikatowych zbiorów.

Dotychczasowe prace badawcze prowadzone w Cieszynie stanowią początek 
realizacji koncepcji kompleksowego opracowania naukowego zasobów archiwal‑
nych PAE w  formie spójnej, syntetycznej, cyfrowej kolekcji danych. Ze względu 
na wielkość zasobów atlasowych jest to działanie długofalowe, wymagające kon‑
tynuacji projektu w najbliższej przyszłości. 

Agnieszka Pieńczak


