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Zakres i cel pracy 

• Koncepcja systemu informacji przestrzennej, który mógłby być 
wykorzystany jako narzędzie promocji zbiorów i działalności 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. 

 
• Bezpośrednią inspiracją do wykonania pracy był System Informacji Przestrzennej 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 
 

• "Muzeum jest jednostką (...), której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr 
naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym  
i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów”. 
 

Ustawa z dn. 26 listopada 1996 r. o muzeach 

Wprowadzenie 



Położenie i działalność muzeum 

Przedmiot pracy 

• województwo podlaskie 
• ponadlokalna trasa turystyczna 

• etnografia, historia, sztuka 
• technika rolnicza 
• budownictwo wiejskie 
• weterynaria, ziołolecznictwo 
i inne… Źródło: www.wikipedia.org 

Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 



Struktura przestrzenna jednostki 

Przedmiot pracy 

Skansen 

Park dworski Część pałacowa 

Obiekty zamiejscowe 
Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 



Warstwy tematyczne systemu 

Przedmiot pracy 

Złożenie warstw daje pełną informację o fizjonomii jednostki. 

Źródło: opracowanie własne 



Atrybuty obiektów 

Przedmiot pracy 

• znaczna ilość tabel: 18 
 
• dobór atrybutów ze względu  
na ich znaczenie dla promocji  
zasobów muzealnych: 
 BUDYNKI 

 - nazwa obiektu, 
 - funkcja/ekspozycja, 
 - ciekawostka, 
 - miejsce pochodzenia, 
 - wiek/data budowy, 
 
 DRZEWA 
 - nazwa polska/łacińska, 
 - wysokość, 
 - wiek, 
 - pomnik przyrody. 

Źródło: opracowanie własne 



Funkcjonalność i organizacja systemu 

Przedmiot pracy 

zasilenie innych SIP 

• charakter autonomiczny 
• system mało rozwinięty stanowiskowo 
• aktualizacja danych -  1 raz na kwartał 

MOŻLIWOŚĆ 

Źródło: opracowanie własne 



Materiały do stworzenia systemu 

Przedmiot pracy 

Ortofotomapa Ewidencja zabytków 
Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 



Materiały do stworzenia systemu 

Przedmiot pracy 

Inwentaryzacje studenckie 
Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 



Etapy prac technicznych 

Realizacja koncepcji 

Konwersja 
danych 

Rektyfikacja 
map 

Wektoryzacja 
Uzupełnianie 
baz danych 

Weryfikacja 
topologii 
danych 

Symbolizacja 
treści 

• .dwg 
• .dxf.   
• .jpg 
• .png 
• .xlsx 
• .doc 

• 1900 
obiektów 
 
 
• punkty 
• poligony 

CAD 

Grafika 

MS  
Office 

• ręcznie 
• wsadowo 

• nowe znaki 
• pory roku 

Źródło: opracowanie własne Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 



Symbolizacja obiektów małej architektury 

Realizacja koncepcji 

Źródło: opracowanie własne 



SIP 

Aktualna 
mapa 

Geoportal 

Mapa 
świąt  

i wydarzeń 

Reportaż 

Mini - 
atlas 

Oznakowa
-nie tras 

Tradycyjne 
mapy 

ścienne 

Spacerownik 

Katalog 
wystaw 

SIP narzędziem promocji 

Realizacja koncepcji 

Źródło: opracowanie własne 



Wybrane istniejące materiały promocyjne 

SIP narzędziem promocji 

Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Źródło: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 



Nowe materiały promocyjne 

SIP narzędziem promocji 

Źródło: opracowanie własne 

Muzealny geoportal 



SIP narzędziem promocji 

Źródło: opracowanie własne 



SIP narzędziem promocji 

Źródło: opracowanie własne 



SIP narzędziem promocji 

Źródło: opracowanie własne 



SIP narzędziem promocji 

Źródło: opracowanie własne 



SIP narzędziem promocji 

Źródło: opracowanie własne 



SIP narzędziem promocji 

Źródło: opracowanie własne 



 
 

NAJ… więcej pracy 
• czynności techniczne związane z dostosowaniem formatów plików 
• ręczne wpisywanie danych 

 
NAJ… ciekawsze 
• poznawanie struktury przestrzennej muzeum poprzez wizje terenowe 
• interdyscyplinarność projektu -  wiedza z zakresu SIP, architektury,  

rozwoju obszarów wiejskich, etnografii 
• opracowywanie symbolizacji kartograficznej oraz map 
• wyszukiwanie możliwości zastosowania SIP  w promocji muzeum 
• poznawanie swojej Małej Ojczyzny 

 
NA… przyszłość 
• możliwość rozszerzenia o funkcje dedykowane administracji – pracownikom 
• GIS w dziedzictwie kulturowym 

Wnioski końcowe 

Podsumowanie 

Efekt 
SIP powstały w pełni na bazie materiałów muzealnych,  

będący narzędziem promocji działalności muzeum 
 



Dziękuję za uwagę 

 

Materiały zawarte w niniejszej prezentacji mogą być wykorzystywane lub 
rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach 
autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.  
Projekt wykonano za pomocą oprogramowania ArcGIS firmy ESRI.  
 
Kontakt: e.p.bogucka@gmail.com 
 
 
 
 
 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
ul. Pałacowa 5 
18-230 Ciechanowiec 
województwo podlaskie 
 
http://www.muzeumrolnictwa.pl/ 
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