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I. Uwagi wstępne
 Mapa została wybrana jako temat pracy, ze względu na:
• jej „banalność” i powszechność występowania,
• ewolucję w ostatnich latach, której jesteśmy świadkami,
• zainteresowania autorki pracy, która będąc studentką geografii
spędziła kilkaset godzin w dzień i w nocy na ręcznym wykonaniu
map nie do końca rozumiejąc dlaczego nie można zrobić ich przy
użyciu komputera 
 Prezentacja jest próbą odpowiedzi na nurtujące pytania:
• czy mapy są w ogóle jeszcze potrzebne zwykłemu śmiertelnikowi?

W prezentacji przyjęto definicję mapy z 1990 roku,
sformułowaną przez Międzynarodową Asocjację
Kartograficzną: „mapa jest modelem wybranego
aspektu rzeczywistości geograficznej i zarazem
narzędziem do przedstawiania informacji
geograficznej w sposób, który może być wzrokowy,
cyfrowy lub dotykowy”

II. Trochę historii- ewolucja map w pigułce





Na pytanie „kiedy i jak powstała mapa?" chyba nie da się wymyślić sensownej
odpowiedzi. Nauka o tym, jak trafić z punktu wyjściowego do punktu
przeznaczenia na pewno jest starsza od historii pisanej,
W starożytności sporządzano plany miast Babilonii. Fenicjanie i Kartagińczycy
skonstruowali liczne, niestety nie zachowane do dziś, mapy żeglarskie,
Kartografowie Egiptu już w drugim tysiącleciu przed naszą erą sporządzali szkice
topograficzne. Wykonywano je na podstawie pomiarów granic pól. Powstanie w
ok. 320 r. p.n.e. egipskiej Szkoły Aleksandryjskiej przyczyniło się w znacznym
stopniu do rozwoju kartografii.

Ryc. Plan miasta Babilon z roku 600 p.n.e.
Malowidło umieszczone na jednym z
odbudowanych murów obronnych Babilonu.
Fot. A. Nadzikowski

II. Trochę historii- ewolucja map w pigułce


Mapy egipskie wykorzystywane były przez takich geografów
greckich jak Herodot, czy Eratostenes. Ten ostatni
wykorzystał właśnie mapy egipskie do swojego pomiaru
obwodu Ziemi,
 Jednym z największych geografów a także kartografów
starożytności był Klaudiusz Ptolemeusz, grecki uczony który
kształcił się w Aleksandrii. Jego zasługą było nadanie
mapom podstawy matematycznej w postaci układu
południków i równoleżników, oraz orientacji map w kierunku
północnym. Starsze mapy orientowane były najczęściej ku
wschodowi.

Ryc. Mapa wszechświata Ptolemeusza
według Andreasa Cellariusa

Ryc. ok.235 r.p.n.e. Eratostenes z Cyreny dokonał pomiaru „otyłości Ziemii

II. Trochę historii- ewolucja map w pigułce


Wyprawy handlowe i wojenne, a co za tym
idzie i nawigowanie, były bezpośrednim
motorem rozwoju cywilizacji. Pierwotnie mapy
żeglarskie wykreślano zastępując układ
południków i równoleżników różą wiatrów,
• Jednym z bardziej zasłużonych kartografów
w dziejach ludzkości był Gerard Merkator,
flamandzki kartograf i geograf, który
skonstruował w XVI w. mapę, która stała się
bardzo użyteczna w żeglarstwie, ponieważ
kąty na tej mapie przedstawione były bez
zniekształceń,
• W następnych wiekach sporządzano liczne
mapy stosując coraz to nowe odwzorowania.
W XVIII w. przełomowym momentem było
opracowanie metody poziomicowej. Powstały
wówczas pierwsze wiarygodne mapy
topograficzne oparte na zdjęciach polowych
i pomiarach astronomicznych,
• Mapy dziewiętnastowieczne powstały głównie
na skutek podróży eksploracyjnych do
nieznanych zakątków świata.
Ryc. Istotą odwzorowania kartograficznego jest
sposób przeniesienia obrazu z trójwymiarowej
powierzchni kuli na dwuwymiarową płaszczyznę.
Merkator stworzył pierwsze odwzorowania
kartograficzne

II. Trochę historii- ewolucja map w pigułce
• W XVIII i XIX stuleciu pojawiły się pierwsze mapy tematyczne, tj.
pokazujące strukturę, rozmieszczenia i zależności pomiędzy
zjawiskami. Na uwagę zasługuje fakt, iż pierwsza typowa mapa
tematyczna ukazała się już w 1701 roku. Edmund Halley (1665-1742)
przedstawił na niej przy użyciu izogon znany ówcześnie rozkład
deklinacji magnetycznej

Ryc. Mapa rozkładu deklinacji magnetycznej wg Halleya z1701 roku.

III. Przyrządy dzięki którym mogła rozwijać się
kartografia


Kompas (Pierwsza wzmianka o użyciu
igły magnetycznej, unoszącej sie na
wodzie w naczyniu znajduje się w
chińskiej książce Zhu Yu Pingzhou Ke
Tan z 1117 choć Shen Kuo opisał
kompas juz w 1088 w Mengxi Bitan)

Laska Jakuba -w roku 1325 Levi Ben
Gerson wynalazł nadający się do użycia na
statku przyrząd do określania wysokości
kątowej ciał niebieskich. Laska Jakuba miała
kształt krzyża z przesuwaną poprzeczką i
skalą kątową. Patrząc wzdłuż laski należało
przesuwać poprzeczkę do momentu, aż jej
dolny koniec wskazał linię horyzontu, a górny
gwiazdę stałą. Miejsce poprzeczki
wskazywało na skali wysokość kątową.

III. Przyrządy dzięki którym mogła rozwijać
się kartografia
 Astrolabium, dla nawigatorów bardziej
przydatne od laski Jakuba. Astrolabium miało
kształt okrągłej, wyskalowanej tarczy,
zaopatrzonej we wskazówkę z celownikiem
i kółko do zawieszania na gwoździu (albo lepiej
na pomocniku, który pragnąc ustać na nogach,
niwelował przechyły statku). Kiedy instrument
wisiał spokojnie, zero skali pokrywało się
z horyzontem. Należało tylko wycelować
strzałkę w żądane ciało niebieskie i odczytać
kąt.
Pierwszy chronometr nawigacyjny
zbudował John Harrison w roku 1761.
W połączeniu z wynalezionym w 1730
roku oktantem do wyliczania szerokości
geograficznej Chronometr dawał
możliwość określania pozycji z
dokładnością do pół stopnia. Oktant,
udoskonalony przez Johna Campbella
i nazwany sekstansem nadaje się do
wyliczania szerokości i długości
geograficznej.

III. Przyrządy dzięki którym mogła rozwijać się
kartografia
Na przełomie wieków XXI i XX wieku amerykanin
Elmer A. Sperry poczynił kilka wynalazków, opartych
na zasadzie żyroskopu. Żyrokompas i żyroskopowy
stabilizator przechyłów dał początek autopilotom, i
bezwładnościowym układom nawigacyjnym. Pierwszy
radionamiernik morski był zainstalowany na jachcie
Marconiego Electra.

•

XX wiek przyniósł szereg wielkich wynalazków
wśród nich radio i lotnictwo. Zastosowanie radia
pozwoliło na dokładniejsze oznaczenie długości
geograficznej, Określenie pozycji (właściwie
wykrycie) statku przy pomocy radia nastąpiło, na
długo przed praktycznym zastosowaniem
łączności radiowej (rok 1898). Wykrycie przerw w
łączności, kiedy pomiędzy nadajnik a odbiornik
wpłynął okręt dało początek radiolokacji. Sposób
określania położenia okrętów na zasadzie
odbioru fal radiowych odbitych od kadłuba został
opatentowany w roku 1904.

III. Przyrządy dzięki którym mogła rozwijać się
kartografia
•

Lotnictwo umożliwiło sporządzanie map na
podstawie zdjęć lotniczych. Współcześnie
mapy kreśli się w oparciu o zdjęcia lotnicze,
bądź satelitarne. Rozwój techniki umożliwił
rozpowszechnienie się specjalistycznych
metod komputerowych do konstrukcji map.

•
Pierwsze badania dotyczące
możliwości wykorzystania sygnałów
wysyłanych przez satelity do
określenia współrzędnych obiektów
na ziemi, prowadzone były już w
1957 roku. O tego czasu powstało
kilka systemów nawigacji
satelitarnej oferujących coraz
większą dokładność ustalania
pozycji.

IV. Przyszłość map

•

Obecnie coraz większego znaczenia
nabiera GPS, czyli elektroniczny
system nawigacji. Z komputerowymi
mapami mamy do czynienia coraz
częściej, kiedyś stosowano je
wyłącznie dla celów wojskowych, dziś
są już powszechnym wyposażeniem
samochodów i telefonów
komputerowych,

Mapy różnych producentów oferują ponadto szereg użytecznych funkcji.
Możemy dodać np. własne punkty użyteczności publicznej. W najbliższym
czasie mapy cyfrowe będą również w stanie ocenić natężenie ruchu na
konkretnych odcinkach, albo np. sprawdzić prognozę pogody na zaplanowanej
trasie. Mapy cyfrowe mają jeszcze tę zaletę, iż mogą być używane w różnego
typu urządzeniach. Np. razem z odbiornikiem radiowym lub DVD, palmtopem
a nawet telefonem komórkowym.

IV. Przyszłość map
•

Odbiorniki GPS stają się coraz tańsze, mają mniejsze wymiary i znoszone
są sztuczne ograniczenia co do ich dokładności. Znajdują zastosowanie
w prawie wszystkich dziedzinach życia. Najpopularniejsze są samochodowe
odbiorniki GPS z oprogramowaniem do nawigacji w nieznanym terenie. GPS
ma zastosowanie w turystyce, nadzorze i lokalizacji obiektów. Są też
specjalistyczne zastosowania w geodezji, kartografii budownictwie i wielu
innych dziedzinach.

IV. Przyszłość map

Ryc. Geoikonika w systemie nauk (wg A.M. Berlanta)

mapy cyfrowe, narzędzia
do geoanalizy i
geomarketingu.
Trzy podstawowe zalety
map cyfrowych, jakie
najczęściej można
usłyszeć, to wygoda,
bezpieczeństwo oraz
dokładność.

Ryc. Digitalizacja- przenoszenie
treści map analogowych do
systemu GIS

IV. Przyszłość map
•

Maptor – mapa z projektora
Tę mapę “rozłożysz” wszędzie – musisz tylko wcisnąć guzik, a mapa pokaże się
nawet na płytkach chodnikowych. Maptor to na razie koncept, autorstwa Jin-Sun
Park i Seon-Keun Park, dzięki któremu – możliwe – zaoszczędzi się tysiące ton
papieru na druk tradycyjnych map (które – w przypadku niektórych szybko
rozwijających się rejonów świata – równie szybko się dezaktualizują).
Urządzenie ma przyszłość, ponieważ wytworzone zostało z plastików
ulegających biodegradacji.

IV. Przyszłość map
•

Kiedy się pisze o historii czegoś pojawia się pewien problem: na czym
skończyć, żeby nie zacząć rozwlekle opisywać stanu aktualnego jako
absolutnego szczytu możliwości.

•

Prawdopodobnie tak będzie wyglądać przyszłość map: do
lamusa odejdą papierowe płachty, a zastąpią je niewielkie
rzutniki, zintegrowane z systemem GPS oraz Bluetooth. GPS, to
wiadomo, błyskawiczne i bezbłędne określenie lokalizacji. Dzięki
Bluetooth możliwe będzie bezprzewodowe ładowanie map do
pamięci Maptora – odpada więc konieczność zabierania
dodatkowego (a w wędrówce uciążliwego) bagażu, czyli
plączących się kabli.
Zalety mapy papierowej:
1. Cena- za bardzo niewiele mogę
mieć to co mnie interesuje i to w
miarę dokładnie.
2. szeroką perspektywie na daną
okolicę.
Zalety mapy cyfrowej:
*wszystkie inne powyżej dwoma
wyżej wymienionymi

V. Mapa kontra zwykły śmiertelnik
•

Mapa coraz rzadziej pełni funkcje poznawcze, ponieważ percepcja
przestrzeni jednoznacznie wskazuje, że świat klasyfikujemy według
kryterium bliskości. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia niech
będąbadania dr Tomasza Padło z Uniwersytetu Jagielońskiego:
Perception of Europe by students of secondary schools in European
towns, których wyniki zostały zamieszczone na następnych slajdach.

Respondenci: uczniowie ostatnich
klas szkół średnich wymienionych
miast:

Każdy trzymał w ręku mapę….czasami tylko trzymał
Zadanie: Zaznacz na mapie
przebieg rzeki Dunaj

Zadanie: Zaznacz na mapie
Europę Centralną

Zadanie: Zaznacz na mapie
granicę pomiędzy
Europą
Wschodnią
i Zachodnią

VI. Mind Mapping
•
•

•

Mapy umysłowe, czyli nielinearne notowanie
zgodne z pracą mózgu
Spektrum zastosowań map myśli jest szerokie.
Począwszy od sporządzania notatek, a
skończywszy na zarządzaniu projektami i
wsparciu dla analizy ryzyka.
Mapy myśli podobnie jak języki obce, którymi
posługujemy się na co dzień lub też języki
programowania posiadają własną składnię. W
parze ze składnią stosowane są reguły, które
pomagają opracowywać mapy. Mind mapping
dostarcza zasady, które warto przestrzegać.

Zasady
• ułóż kartkę A4 poziomo,
• element centralny umieść na środku kartki,
• nad ramionami definiuj pojedyncze słowa
kluczowe,
• używaj minimum trzech kolorów,
• stosuj możliwie dużo rysunków na ramionach,
• używaj efektu trójwymiaru,
• łącz strzałkami podobne elementy mapy dla
wyrażania relacji i zależności między nimi,
• pisz drukowanymi literami,
• stosuj hierarchię pojęć od ogółu do szczegółu,
• używaj skojarzeń,
• nie bój się absurdu i eksperymentów,
• na każdym z ramion pisz jedno słowo kluczowe,
• wypracuj własny styl.

Zalecenia
• bądź wypoczęty,
• bądź wytrwały,
• ćwicz systematycznie i konsekwentnie,
• nie zrażaj się,
• nastaw się pozytywnie,
• wierz w siebie i potęgę swojego umysłu,
• regularnie wracaj i przeglądaj swoje
mapy myśli,
• pracuj przy świetle naturalnym,
• pracuj w wywietrzonym pomieszczeniu,
• pracuj przy ulubionej muzyce.

IV. Mind Mapping (przykłady)

VII.
Mapa
vs
kreatywność

VII. Mapa vs kreatywność
•

Mapa (definicja z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru)

•

Mapa – duży zwitek papieru, który nie chce zmieścić się do
kieszeni. Czasem określana mianem "Szkic podwórka o
mniejszym lub większym stopniu dokładności". Mapa jest
zazwyczaj w kształcie trójkąta równobocznego, gdzie najdłuższy
bok pokazuje gdzie jest góra, najkrótszy gdzie jest lewo, a
pozostałe dwa boki to północ i popołudnie.
Mapę zawsze trudno jest złożyć po uprzednim jej rozłożeniu.
Studenci kartografii studiują 5 lat, by się tego nauczyć. Jeżeli
ktoś szuka mapy, to włącza TVN Meteo, tam jest ich dużo. Mapy
można również znaleźć w kiosku RUCHu oraz w wojsku, tylko że
do pierwszego można wejść, zapłacić, dostać mapę, a do
drugiego należy się udać, stracić pieniądze i na tym się kończy.
Mapy występują również w postaci mapy świata, mapy miasta,
mapy wioski, mapy podwórka i mapy ludzkiego ciała. Pierwszą
można znaleźć w kiosku RUCHu, drugą w mieście, trzecią u
wójta, a mapę ludzkiego ciała na stronach dla dorosłych.

•

•

Częścią mapy jest ponadto papier na którym ją wydrukowano
(mapy internetowe i telewizyjne też wyświetlają mapy na
papierze, po prostu nie wiesz nawet co masz pod kineskopem).
Najlepsze mapy są wykonane z papieru ściernego, gdyż wtedy
nie można ich użyć w celach sanitarnych. Z drugiej strony
najtańsze korzystają z papieru toaletowego, kosztują 2.99 i
nadają się tylko do tego, do czego jest przeznaczony papier
toaletowy. Można też spotkać mapy zwykłe, mapy wypukłe,
mapy plastikowe, a nawet jadalne (jeżeli uznać te nitki pleśni na
kiełbaskach kupionych wczoraj w Constarze za mapę).

VII. Mapa vs kreatywność
Mapa świata (z Nonsensopedii, polskiej
encyklopedii humoru
• Mapa świata (łac. mappa – obrus) –
zwitek obrusu lub czego tam innego
przedstawiający świat, jakim jest z
perspektywy bardzo wysoko lecącego
ptaka.
Zalety
• Możesz sobie na to popatrzeć i miło
spędzić czas,
• Możesz się tym podetrzeć,
• Możesz to spalić – będzie się trochę
kopciło,
• Możesz to edytować: dodać linie,
zamazać co tam chcesz,
• Jakby co wiesz, gdzie uciekać,
Wady
•Tych linii wcale nie widać, a niby
są,
•Nieprzyjaciel wie, gdzie
mieszkasz,
•Cała rodzina Cię znajdzie,

VII. Mapa vs kreatywność

Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia

VII. Mapa vs kreatywność

Mapa vs kreatywność
Odrobina komercji

W wersji ekspluzywnej dla mających 
za dużo pieniędzy (za jedyne 69 zł),
www.dietaistore.pl

W wersji dzień/ noc za jedyne
199, 95 zł, www.2future.pl

(Poniżej)
Globus z czekolady za jedyne 69.91
zł (w cenie klubowej 62.92),
www.chosolissimo.pl

Prawda że 
zachęcające??,
www.cezas.lm.pl

VII. Mapa vs kreatywność

VII. Mapa vs kreatywność

VIII.
Mapa jako narzędzie wyrażania
poglądów

VIII. Mapa jako narzędzie wyrażania poglądów

VIII. Mapa jako narzędzie wyrażania poglądów

VIII. Mapa jako narzędzie wyrażania poglądów

IX. Uwagi końcowe:
Na pytanie:
Mapa, potrzeba czy przeżytek?
Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Autorka
prezentacji ma nadzieję, że w szufladzie znajdzie się
miejsce dla map papierowych, bo są niewątpliwie
ciekawsze (choć uciążliwe w składaniu) niż rastrowe
modele terenu, bo tak zwykło się obecnie nazywać
mapy,
• Rozwój technologii spowodował, że mapy stały się
powszechnie dostępne, jednak paradoksalnie straciły
na znaczeniu,
• Mapy ewoluują w stronę daleką od założeń
kartograficznych, ale są ciekawym narzędziem
pobudzania kreatywność i można mieć nadzieję, że w
tym kierunku będą się rozwijać.
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Oraz
•
Cyfrowa geografia, dokument elektroniczny dostępny na stronie internetowej www.odkrywcy.pl,
•
Kompendium wiedz studenta: www. wikipedia.pl,
•
Kompendium wiedzy udręczonego studenta: www.nonsensopedia.pl,

