Workshop #1: kick off meeting
Warszawa, 27-28 stycznia 2020
Pierwsze warsztaty zaplanowane w projekcie „Historyczna ontologia przestrzeni miejskiej” odbyły się
w Warszawie, w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w dniach 27-38
stycznia 2020 roku. Przyspieszone tempo ich organizacji i natłok spraw do omówienia wynikał ze
zmienionego terminarza prac projektowych: w pierwotnym harmonogramie początek projektu
zaplanowano na październik, ostatecznie jednak prace projektowe rozpoczęły się w grudniu 2019 roku,
po otrzymaniu w listopadzie decyzji o finansowaniu przez NAWA podjętej inicjatywy. W tej sytuacji
podjęliśmy decyzję o realizacji warsztatów wg programu, który stanowi załącznik do tego
sprawozdania.
Nadrzędnym celem tego spotkania było przedstawienie partnerów i omówienie głównych założeń
merytorycznych projektu. Ważnym elementem zebrania było również ukonstytuowanie rady
naukowej projektu i przyjęcie regulaminu rady. Regulamin rady stanowi załącznik do tego
sprawozdania. Na pierwszym posiedzeniu rady dyskutowano nad głównymi założeniami projektu i
zakresem odpowiedzialności poszczególnych partnerów projektu. Wybrano również
przewodniczącego rady, którym został dr hab. Marek Słoń, prof. IH PAN.

Warsztaty rozpoczęły się od zwiedzania miasta. W ten sposób również zakończyło się to spotkanie.
Tematem przewodnim projektu jest ontologia przestrzeni miejskiej. W projekcie HOUSe pracujemy na
przykładach zaczerpniętych z historii Warszawy. Z tego powodu uznaliśmy, że przedstawienie miasta
w jego najdawniejszych ramach murów miejskich pozwoli uczestnikom warsztatów lepiej zrozumieć
przedmiot badań.
Dr Wiesława Duży w krótkim wprowadzeniu przypomniała główne cele projektu i efekty, których
osiągnięcie założyliśmy w projekcie. Omówiono również terminarz prac projektowych, który – z uwagi
na sytuację epidemiczną – w drugiej połowie marca musiał zostać zrewidowany.
Dużą część warsztatów stanowiły prezentacje partnerów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem
dyskusji nad ich dotychczasowym doświadczeniem, które może zostać wykorzystane w realizacji
projektu HOUSe. Prezentacjom tym towarzyszyła dyskusja nad możliwościami wspólnej pracy w ciągu
najbliższych miesięcy.
Dyskusję tę uporządkowało wystąpienie dra Patryka Wasiaka, który omówił możliwości rozwinięcia
aktualnego projektu w przyszłości, podając za przykład programy grantowe Europejskiej Rady
Naukowej. Dyskusja towarzysząca tej części warsztatów będzie toczyła się aż do końca realizacji
projektu HOUSe.
Drugi dzień warsztatów zaczął się od ważnej części poprowadzonej przez dra hab. Marka Słonia, prof.
IH PAN, dra Tomasza Paneckiego oraz mgr Katarzynę Słomską. Mgr Katarzyna Słomska opisała
stosowaną w Polsce Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), jako przykład hierarchicznej
struktury mogącej być pierwowzorem dla bazy opracowywanej w projekcie HOUSe. Następnie dr hab.
Marek Słoń omówił koncepcję atlasu z serii HTA jako edycji źródłowej w odniesieniu do modelu danych
w BDOT10k. W ostatnim wystąpieniu w sesji dr Tomasz Panecki omówił przykłady harmonizacji
BDOT10k z danymi pozyskiwanymi z map dawnych.
W kolejnej sesji Prof. Słoń przedstawił wstępny katalog symboli stosowanych w wybranych zeszytach
atlasów historycznych miast z serii powstającej pod auspicjami Międzynarodowej Komisji Historii
Miast. Potem dr Tomasz Panecki przeprowadził z uczestnikami warsztatów ćwiczenie, w którym mieli
za zadanie zebranie poszczególnych obiektów występujących na planach miasta i uporządkowanie ich
w klasy i kategorie obiektów. Zadanie to miało na celu zobrazowanie uczestnikom warsztatów, jak
różne podejścia (funkcjonalne, morfologiczne, odwołujące się do wielkości) można zastosować przy
tworzeniu tezaurusów. Ta niejednoznaczność i różnorodność utrudniają harmonizację danych i
tworzenie bazy danych. Dążenie do harmonizacji danych będzie przedmiotem prac w ramach projektu
HOUSe.
Kolejnym punktem warsztatów była dyskusja nad programem konferencji naukowej zaplanowanej jako
kolejne, ważne działanie w ramach projektu HOUSe. Program konferencji stanowi załącznik do tego
sprawozdania. Niestety, z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenie to nie mogło odbyć się zgodnie
z planem. W krótkim czasie udało się jednak zaprosić większość prelegentów do udziału w konferencji,
która odbędzie się zdalnie w dniach 27-30 kwietnia 2020 roku. Sprawozdanie z konferencji wraz z
materiałami konferencyjnymi zostanie przygotowane i opublikowane osobno.
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