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Podstawy współpracy

Jako podstawy współtworzenia przez różnorodne instytucje

repozytoriów wiedzy o dziedzictwie kulturowym traktowane są

obecnie:

 powszechnie akceptowane, standardowe metody i zasady

postępowania,

 dziedzinowe ontologie formalne,

 słowniki hierarchicznych, w tym – słowniki wielojęzyczne,

 narzędzia, pozwalające na prezentowanie zgromadzonych danych 

w formacie XML zgodnie ze specyfikacją RDF-OWL.



Przykładem działań służących popularyzacji określonych 

zasad postępowania jest

Karta Londyńska – Zasady dotyczące  komputerowych metod 

wizualizacji dziedzictwa kulturowego

[Wersja 1.1. - 2006 r.]

strona domowa:

http://www.londoncharter.org [link]

dokument w języku polskim: 

http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl//projekty_badawcze/doc/

kart_londynska_PL.pdf
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W dokumencie sformułowane zostały postulaty metodologiczne, 

dotyczące realizacji projektów "digitalizacyjnych”, w tym:

 dokumentowania wykorzystywanych źródeł, 

 ujawniania przyjmowanych założeń badawczych,

 stosowania mechanizmów, które umożliwiałyby krytykę 

prezentowanych obiektów na gruncie postępowania naukowego. 

Karta w pierwszej kolejności wskazuje wprawdzie "na konieczność

opracowania zasad i metod zapewniających nie tylko najwyższą jakość

modeli komputerowych, ale także mechanizmów kontroli, które

umożliwią określanie i sprawdzanie wiarygodności historycznej zabytków

wirtualnych", nie mniej godne uwagi są jednak zawarte w niej postulaty

poruszające kwestie uniwersalności stosowanych formatów danych i ich

trwałości.
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„The Charter has been translated into German, Italian, Japanese, Polish

and Spanish and additional translations, including French and Russian,

are pending. The Charter has won formal endorsement from national and

international bodies including adoption as an official guideline by the

Italian Ministry of Culture. It has also been the subject of, and widely

cited in, numerous publications and grants have been awarded to study its

application. The Charter has also given birth to a new charter, the Seville

Charter, which will propose specific London Charter implementation

guidelines for the archaeological community.”

„Having undergone an extensive process of consultation within subject

communities, and having achieved significant recognition, The London

Charter is now well placed to explore formal endorsement by heritage and

research funding bodies at a national level, and international organizations

including UNESCO and ISO.”
[Hugh Denard, A New Introduction to the London Charter,

http://www.londoncharter.org/introduction.html]
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Zasada 2: Cele i metody 

„Wizualizacja komputerowa powinna być stosowane jedynie w sytuacji, 
gdy żadna inna metoda nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego celu 

równie skutecznie.”
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 koncepcja sprecyzowana na początku lat 50. XX w.; inicjatywa i 
opracowanie – Henri van de Waal (1910-1972),

 kompletny system ukończony ok. 1972,

 1973-1985 – publikacja książkowa,

 1990-2001 – wydania elektroniczne,

 2004 – udostępnienie online wielojęzycznej przeglądarki internetowej 
systemu,

 Od 2009 – dostępna przeglądarka w obecnej postaci.

ICONCLASS



Iconclass - a subject-specific classification system

Trzy podstawowe elementy systemu to:

 system klasyfikacyjny: 28 000  definicji, hierarchicznie 

uporządkowanych w 10 głównych klasach, z których każda posiada kod 

alfanumeryczny (notację); system służy do identyfikacji tematów 

przedstawień plastycznych,

 indeks alfabetyczny : 14 000 haseł stosowanych do opisywania lub 

katalogowania obrazów,

 bibliografia : 40 000 pozycji bibliograficznych - książek i artykułów -

dotyczących ikonografii.

ICONCLASS



ICONCLASS



ICONCLASS

Kodowanie tematu Pokłon Trzech Królów

0 Abstract, Non-representational Art
1 Religion and Magic
2 Nature
3 Human Being, Man in General
4 Society, Civilization, Culture
5 Abstract Ideas and Concepts
6 History
7 Bible
73 New Testament

73B birth and youth of Christ
73B5 the story of the three Wise Men (Matthew 2:1-12)

73B57 adoration of the kings: the Wise Men present 
their gifts to the Christ-child (gold, frankincense and 
myrrh)

8 Literature
9 Classical Mythology and Ancient History
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Art and Architecture Thesaurus

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
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Art and Architecture Thesaurus

architectural elements
<architectural elements by building type>

religious building fixtures
Christian religious building fixtures
pulpits

ambos (pulpits)
preaching chairs
three-deckers (pulpits)

ambona
ambona zewnętrzna,
ambona w formie loggi
ambona w formie balkonu

ambona przyfilarowa
ambona przyścienna 
ambona wolnostojąca
ambona lektoryjna
ambona refektarzowa
ambona podparta
ambona nadwieszona
ambona z daszkiem 
ambona z baldachimem
ambona łodziowa
ambona w kształcie wieloryba



[http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html]
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[Wersja 5.0.4; listopad 2011 ; Redakcja: Nick Crofts, Martin Doerr, Tony Gill, Stephen 
Stead, Matthew Stiff; 
http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_5.0.4.pdf]
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Graf ilustrujący zasady porządkowania informacji o przestrzeni 
http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_5.0.4.pdf
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[http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_5.0.4.pdf]
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CIDOC-CRM

Encją CRM (E1 CRM Entity)

Rzeczą trwałą (E77 Persistent Item) 

Przedmiotem (E70 Thing)

Obiektem prawnym 
(E72 Legal Object)

Przedmiotem fizycznym 
(E18 Physical Thing)

Obiektem fizycznym 
(E19 Physical Object)

Obiektem wykonanym przez człowieka 
(E22 Man-Made Object)

jest
obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa

Przedmiotem wykonanym przez 
człowieka (E71 Man-Made 
Thing)

Przedmiotem fizycznym wykonanym 
przez człowieka (E24 Physical Man-
Made Thing)
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LIDO Introduction Slides (listopad 2010): 
http://www.lido-schema.org/documents/LIDO-Introduction.pdf



Problem języka
Projekty realizowane z wykorzystaniem ICONCLASS, CIDOC-CRM czy
słowników hierarchicznych wydają się świadczyć, że kluczem do ich
efektywnego stosowania jest kompetentny przekład specyfikacji na języki

narodowe. Ryzykowne jest bowiem założenie, że możliwa jest prawidłowa,
całkowicie jednolita interpretacja obcojęzycznego tekstu przez wszystkich jego
czytelników, a każda odmienność w omawianym tutaj zakresie skutkować będzie
zróżnicowaniem zastosowanych metod czy rozwiązań formalnych, co samo w
sobie postawi pod znakiem zapytania sens sięgania po narzędzia standaryzujące.

Kompetencje

Nie do przecenienia jest waga odpowiednich szkoleń i doradztwa dla osób

zajmujących się cyfrową dokumentacją i badaniami dziedzictwa kulturowego w

technologiach cyfrowych. W Polsce tego typu oferta jest bardzo ograniczona.

Technologie
Technologie Open Source postrzegane są jako potencjalnie trwalsze i
bezpieczniejsze niż obarczone prawem autorskim lub ograniczeniami
patentowymi produkty komercyjne. Dla ich efektywnego funkcjonowania –
konieczne silne środowiska, zainteresowane ich rozwojem.

Wnioski



Wydaje się, że to właśnie powyższe kwestie będą w najbliższych latach 
warunkować rozwój metod i technologii w zakresie cyfrowej 

dokumentacji, badań i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i dlatego 
powinny one być brane pod uwagę przy planowaniu wszelkich szerzej 
zakrojonych przedsięwzięć w tej dziedzinie, zwłaszcza w kraju takim 

jak Polska, w którym dziedzictwo to jest wielokulturowe, 
wielowyznaniowe, wielojęzyczne i rozproszone.
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