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DIGITALIZACJA POMORSKIEGO ZASOBU 
TOPONIMICZNEGO ROBERTA HOLSTENA  

Z LAT TRZYDZIESTYCH XX WIEKU

DIGITALISATION OF THE COLLECTION OF ROBERT HOLSTEN’S 
POMERANIAN TOPONYMS FROM THE 1930S

Abstrakt: W opracowaniu została zaprezentowana historia i stan zachowania uni-
katowego zbioru materiałów źródłowych do dawnego pomorskiego nazewnictwa tereno-
wego i częściowo miejscowego – Die pommersche Flurnamensammlung. Przedstawiono 
także efekty wykonanej w ostatnich latach digitalizacji oraz cyfrowego udostępnienia 
części tego zasobu, która znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Podstawą do utworzenia zbioru pomorskich nazw terenowych i miejscowych były 
materiały źródłowe gromadzone przez nauczycieli i innych regionalistów w latach dwu-
dziestych i trzydziestych XX w. Działaniami badawczo-dokumentacyjnymi kierował ję-
zykoznawca i etnolog dr Robert Holsten. Przybrały one charakter programu obejmującego 
obszar całej ówczesnej prowincji Pomorze z uwzględnieniem jej podziału terytorialnego 
na jednostki średniego szczebla (powiat – Kreis), które miały osobne rejestry nazw.

Dokumentacja zachowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie obejmuje 35 tomów 
z 21 jednostek terytorialnych i około 300 map topograficznych (Messtischblätter). Cały 
zasób został utrwalony cyfrowo w latach 2019–2021 i udostępniony. Część zbioru – spisy 
nazw i towarzyszące im mapy z czterech jednostek administracyjnych – opracowano 
z zastosowaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS) i udostępniono na stworzonym 
w tym celu geoportalu.

Słowa kluczowe: Die pommersche Flurnamensammlung, Robert Holsten, nazwy 
terenowe (mikrotponimy), digitalizacja, System Informacji Geograficznej (GIS)

Abstract: The study presents the history and state of preservation of the unique 
collection of source materials for the old Pomeranian field and place names – Die pom-
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mersche Flurnamensammlung. Results of digitalisation carried out in recent years, as well as digital 
access to a part of this collection, which is currently stored in the National Museum in Szczecin, 
are also included.

The collection of Pomeranian field and place names is based on source materials collected 
by teachers and regionalists in the 1920s and 1930s. The research and documentation were led by 
linguist and ethnologist Dr. Robert Holsten. They took on the form of a project covering the area 
of the then Province of Pomerania, including its division into middle-level units (German: Kreis, 
Polish: powiat) of local administration, which had separate name registers.

The records amassed in the National Museum in Szczecin include 35 volumes from 21 admin-
istrative units and around 300 topographic maps (German: Messtischblätter). The entire collection 
was digitised in the period 2019–2021 and made available. Part of the collection – lists of names and 
accompanying maps from four administrative units – was studied with the use of geographic infor-
mation systems (GIS) and published in a geoportal which was created specifically for this purpose.

Key words: Die pommersche Flurnamensammlung, Robert Holsten, field names (microtopo-
nyms), digitalisation, Geographic Information System (GIS)

Wstęp

W latach 2019–2021 w Muzeum Narodowym w Szczecinie zostały podjęte 
działania służące utrwaleniu cyfrowemu i udostępnieniu unikatowego zasobu 
materiałów źródłowych do dawnego pomorskiego nazewnictwa terenowego 
i miejscowego. W skład archiwalnego zespołu przechowywanego w zbiorach 
Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie wchodzi dokumentacja 
onomastyczna, utworzona niemal przed wiekiem, w której mieści się cała gama 
nazw lokalnych objętych wspólnym, niemieckim terminem Die pommersche Flur-
namensammlung, czyli ‘pomorski zbiór nazw terenowych’, w skrócie: Flurnamen, 
a to od niem. apelatywu Flurname ‘nazwa polna (terenowa)’.

Przegląd zawartości oryginalnej dokumentacji źródłowej wskazuje, że zawiera 
toponimy o różnorodnym charakterze. Trzon tworzą właśnie nazwy terenowe 
nadawane i stosowane przez lokalną ludność, mieszkańców poszczególnych po-
morskich wsi, miasteczek i miast. Określane nimi obiekty znajdują się na terenach 
zamieszkanych, na polach, w lasach, w wodach płynących i stojących. Odnoszą 
się do mikroelementów otoczenia naturalnego – topografii, fizjografii terenu, szaty 
roślinnej, a także do działalności człowieka – zagospodarowania terenu, zajęć 
ludności, stosunków własnościowych, wierzeń, różnych wydarzeń, na co dzień 
i od święta. Inne z kolei należą do nazw miejscowych stosowanych na określenie 
przysiółków, części osiedli. Są takie, które mają wymiar ponadlokalny, przyjęty 
przez społeczności zamieszkujące większe terytoria, a także odległą metrykę. 
Przeważają jednak nazwy, które przetrwały wyłącznie dzięki programowi ich 
dokumentacji, wywodząc się z późnego XIX czy początku XX w. Większość z nich 
była stosowana do krajobrazu, którego już nie ma, i przez mikrospołeczności, 
które przeminęły.
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Ze zbiorem znajdującym się w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest po-
wiązana, choć obecnie stanowi odrębny zasób, kartoteka pomorskich nazw te-
renowych, znajdująca się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
pozostająca w gestii Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa. 
W aktualnym, uszczuplonym stanie zachowania obie części mają charakter kom-
plementarny.

1. Historia zbioru

Podstawą do opracowania dokumentacji Die pommersche Flurnamensammlung 
były materiały źródłowe gromadzone przez nauczycieli i innych regionalistów 
u schyłku lat dwudziestych i w latach trzydziestych XX w. w ramach programu 
badań pomorskich nazw terenowych (Flurnamenforschung). Część nazwisk osób 
uczestniczących w projekcie jest podana w aktach.

Inicjatorem i animatorem projektu tychże badań był językoznawca i etnolog, 
tajny radca dr Robert Holsten (1862–1954). Przez szereg lat kierował tym zada-
niem z ramienia Historische Kommission für Pommern (Komisja Historyczna 
Pomorza) – gremium naukowego, które zajmując się historią regionalną, wzięło 
również pod opiekę program tworzenia zbioru nazw terenowych. Holsten opubli-
kował w latach 1884–1952 około 300 prac z zakresu filozofii, dydaktyki, historii, 
etnologii i językoznawstwa, wśród których tematyka onomastyczna zajmowała 
poczesne miejsce (jego najważniejsze prace zostały wymienione w Aneksie na 
końcu artykułu).

Idea badań pomorskich nazw miejscowych i terenowych nie była nowa. Za-
interesowania ich znaczeniem i wartością jako świadectw stosunków etnicznych 
oraz dziedzictwa kulturowego Pomorza sięgają pierwszej połowy XIX w., czasów 
kształtowania się tutejszego regionalizmu i opieki nad zabytkami. Podobnie jak 
na innych terenach niemieckiego obszaru językowego na większą skalę rozwinęły 
się w XIX w. Z biegiem czasu nabierało znaczenia badanie nazw terenowych, 
zazwyczaj stosowanych wyłącznie przez ludność zamieszkującą najbliższą okolicę, 
mieszkańców poszczególnych miejscowości.

W ten nurt wpisał się program Flurnamenforschung, który miał jednak szcze-
gólne znaczenie. W sposób skoordynowany, jednolity pod względem metody gro-
madzenia i dokumentacji źródeł, objął obszar całej ówczesnej prowincji Pomorze 
z uwzględnieniem jej podziału terytorialnego. Każda jednostka administracyjna 
średniego szczebla – Kreis (obwód – jednostka obszarowo odpowiadająca powo-
jennym powiatom w Polsce, a w Niemczech historycznemu Kreis, najbliższemu 
aktualnym powiatom, w przypadku Meklemburgii-Pomorza Przedniego Landkreis 
– powiatom funkcjonującym w latach 1994–2011) – miała osobno opracowaną 
dokumentację.
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Realizacja tak pomyślanego programu czerpała wzorce z podjętych wcześniej 
opracowań nazewnictwa terenowego w zakresie niektórych regionów ziem pomor-
skich. Do pionierskich w tej mierze można zaliczyć badania Adolfa Gerlacha z 1917 
i 1929 r., dotyczące Kreis Lauenburg (dziś w przybliżeniu polski pow. lęborski), 
Roberta Holstena z roku 1918 i 1922, obejmujące Kreis Pyritz (dziś w przybliże-
niu polski pow. pyrzycki) na południe od rzeki Płoni, oraz Friedricha Wilhelma 
Schmidta z 1922 r., odnoszące się do części położonej na północ od Płoni, a także 
pracę Dietricha Rahna z 1923 r. z terenu miasta i powiatu ziemskiego (Landkreis) 
Greifswald (wówczas i dziś w Niemczech).

Założenia przyjęte w tych opracowaniach były również inspiracją do przedsta-
wienia dotychczasowych poszukiwań nazewnictwa terenowego w innych częściach 
Pomorza, jak choćby w przypadku Kreis Demmin (wówczas i dziś w Niemczech). 
Powołując się na prace Holstena i Gerlacha, efekty własnych działań w tym regio-
nie podsumował w artykule z 1927 r. Alexander Rosenbrock. Przy okazji badacz 
ten opisał zastosowaną przez siebie metodykę pracy przy gromadzeniu danych 
bazującą na kwerendach źródeł archiwalnych, w tym danych z katastrów zawie-
rających informacje o mikrotoponimach, prowadzeniu wywiadów terenowych 
i wykorzystaniu map topograficznych do naniesienia lokalizacji zebranych nazw.

Robert Holsten, kierując projektem, pełnił również rolę koordynatora powsta-
wania dokumentacji źródłowej. W tej mierze korzystał z pomocy współpracow-
ników, osób odpowiedzialnych za prawidłowe utworzenie jednolitych zestawień 
nazewnictwa zebranego na obszarach poszczególnych miejscowości położonych 
w granicach danej jednostki administracyjnej i oznaczenie lokalizacji nazw na 
mapach topograficznych. W niektórych przypadkach zestawienia sporządzał oso-
biście lub uzupełniał wcześniej nadesłane materiały.

Nie ma pewności, w jaki sposób dokumentacja nazewnictwa terenowego trafiła 
do zbiorów muzealnych. Franz Engel we wstępie do przywołanej już publikacji 
Roberta Holstena z 1963 r. podaje, że kartoteka Holstena została uratowana przez 
polskich naukowców z piwnicy jego zniszczonego domu w Szczecinie i znajduje 
się (rok 1963) w Katedrze Języków Germańskich Uniwersytetu w Poznaniu. Wspo-
mina również, że uniknęły zniszczenia wykazy, które „leżą” w Muzeum Pomorza 
Zachodniego w Szczecinie (aktualnie Muzeum Narodowe w Szczecinie).

Cały zasób niewątpliwie został podzielony – w nieznanych okolicznościach 
i bliżej nieokreślonym czasie – na dwie części. Pierwsza to prezentowana dokumen-
tacja onomastyczna, która na pewno już w latach pięćdziesiątych była w Muzeum 
Pomorza Zachodniego, w gmachu przedwojennego Pommersches Landesmuseum 
(Pomorskie Muzeum Krajowe) w Szczecinie. Istnieje prawdopodobieństwo, że 
rejestry wraz z towarzyszącymi im mapami topograficznymi trafiły do siedziby 
Muzeum w czasie II wojny światowej w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem 
w trakcie nalotów alianckich. Możliwe również, że znalazły się tutaj u schyłku lat 
czterdziestych XX w., gdy gromadzono muzealną dokumentację archiwalną, ewa-
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kuowaną w latach 1942–1944 wraz z dokumentami innych regionalnych instytucji 
i stowarzyszeń. Można także przypuszczać, że spisy i mapy zostały wydobyte ze 
zniszczonego domu Roberta Holstena wraz z kartoteką, a dokumentację z niezna-
nych obecnie powodów rozdzielono i umieszczono w różnych miejscach.

Część drugą stanowi kartoteka Holstena, która została przewieziona do Katedry 
Języków Germańskich Uniwersytetu w Poznaniu i znajdowała się tam do około 
1990 r. Następnie trafiła do Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, gdzie była 
wykorzystywana do badań nazewnictwa pomorskiego (już od lat osiemdziesiątych) 
przez prof. Ewę Rzetelską-Feleszko i prof. Jerzego Dumę. Około 2005 r. prof. 
Duma, wówczas pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie, przekazał kartotekę ówczesnemu Instytutowi Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

2. Dokumentacja onomastyczna przechowywana w zbiorach  
Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie

Zachowana dokumentacja to opracowania w formie ponumerowanych list za-
wierających archiwalne i ludowe nazwy obiektów naturalnych i antropogenicznych, 
które zostały zebrane w obrębie poszczególnych miejscowości, i posegregowanych 
w układzie alfabetycznym, w granicach przedwojennych jednostek administracyj-
nych (Kreis). W sumie zachowało się 35 tomów (poszytów lub teczek) z 21 jednostek 
terytorialnych i około 300 map z terenu całej przedwojennej prowincji Pomorze.

2.1. Spisy

Ocalałe rejestry zawierają głównie maszynopisy, rzadziej rękopisy z ponu-
merowanymi nazwami. Niekiedy uzupełniano je o dodatkowe listy, odpisy oraz 
pojedyncze materiały kartograficzne (mapy, plany). Wyrywkowo zamieszczano 
tutaj także artykuły na temat nazw terenowych, publikowane w prasie, i inne 
dokumenty związane z prowadzonymi badaniami i analizami mikrotoponimów. 
Część opracowań ma zachowane oryginalne, twarde lub miękkie oprawy. Doku-
mentacja ta jest zszyta lub złożona bez szycia. Jej stan można ocenić jako dobry, 
pomimo pożółknięcia i występujących uszkodzeń mechanicznych papieru. Trudniej 
czytelne są dopiski wykonane ołówkiem będące w stanie zaniku. Natomiast zetlałe 
i kruche są mapy kreślone na kalce.

Zespół jest zdekompletowany, co widać choćby po braku pojedynczych tomów 
poszczególnych opracowań, których zachowany skład przedstawia się następująco:

1. Kreis Anklam (A–Z) – Niemcy
2. Kreis Belgard (A–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. białogardzki)
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3. Kreis Bublitz (A–Z) – Polska (w przybliżeniu część pow. koszalińskiego)
4. Kreis Bütow (A–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. bytowski)
5. Kreis Demmin (A–Z) – Niemcy
6. Kreis Dramburg (B–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. drawski)
7. Kreis Franzburg 2 (P–Z) – Niemcy
8. Kreis Greifenberg: 1 (A–L), 2 (M–Z), 3 (zestawienie nazw), 4 (rękopis) – 

Polska (w przybliżeniu pow. gryficki)
9. Kreis Kammin: 1 (A–L), 2 (M–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. kamieński)
10. Kreis Kolberg-Körlin 1 (A–K), 2 (K–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. 

kołobrzeski)
11. Kreis Köslin (A–M) – Polska (w przybliżeniu pow. koszaliński)
12. Kreis Naugard 1 (A–J), 2 (K–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. goleniowski)
13. Kreis Neustettin 1 (A–L), 2 (L–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. szcze-

cinecki)
14. Kreis Randow 1 (A–K), 2 (L–W) – Niemcy / Polska (w przybliżeniu pow. 

policki i miasto Szczecin)
15. Kreis Regenwalde (A–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. łobeski)
16. Kreis Rügen 1 (A–L), 2 (M–N), 3 (P–S), 4 (T–Z) – Niemcy
17. Kreis Rummelsburg (A–Z) – Polska (w przybliżeniu część pow. bytowskiego)
18. Kreis Saatzig (A–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. stargardzki)
19. Kreis Schlawe 1 (A–N), 2 (P–Z) – Polska (w przybliżeniu pow. sławieński)
20. Kreis Ueckermünde 1 (A–Z), 2 (T–Z), 3 (A–Z) – Niemcy
21. Kreis Usedom-Wollin (A–Z) – Niemcy / Polska (w przybliżeniu część 

pow. kamieńskiego)
Materiał źródłowy w tej formie został zebrany prawdopodobnie ze wszystkich 

jednostek terytorialnych ówczesnej prowincji Pomorze. W całości lub częściowo 
zachowała się dokumentacja z 21 regionów. Są jednak i takie przypadki, jak choćby 
Kreis Stolp (w przybliżeniu pow. słupski), z którego obiekty zostały zlokalizowane 
na zachowanych mapach, ale nie ma do nich maszynopisów z wykazami nazw. 
Nazewnictwo tego powiatu zostało jednak ujęte w kartotece sporządzonej przez 
Roberta Holstena. Podobna sytuacja dotyczy Kreis Schivelbein (w przybliżeniu 
pow. świdwiński) i Kreis Greifswald (Niemcy).

Cały zachowany zasób – przechowywany w Muzeum Narodowym w Szczecinie 
i Uniwersytecie Szczecińskim – łącznie liczy ok. 170 000 obiektów (toponimów).

2.2. Mapy

Drugą częścią zasobu przechowywanego w Dziale Archeologii Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie są drukowane mapy w liczbie około 300 egzemplarzy. 
Obejmują ponad 230 niepowtarzalnych arkuszy (map o tym samym godle), przy 
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czym każdy arkusz reprezentuje od jednego do czterech egzemplarzy, na których 
ręcznie, zazwyczaj w kolorze czerwonym, zostały naniesione numery w miejscach 
lokalizacji obiektów ujętych w spisach. Na każdym egzemplarzu tej samej mapy 
zaznaczano obiekty związane z częścią miejscowości, których obszary obejmowała 
(np. jeżeli przez mapę przebiegały ówczesne granice powiatów, numery dotyczące 
każdego z nich były naniesione na różnych egzemplarzach).

Są to niemieckie mapy topograficzne w skali 1 : 25 000 (Messtischblätter), 
użytkowane również w czasach powojennych przez archeologów zatrudnionych 
w szczecińskiej placówce muzealnej do nanoszenia odkryć archeologicznych. 
Mapy są składane, segmentami naklejone na usztywnionym płótnie o standardo-
wym rozmiarze arkusza stosowanym w ówczesnej kartografii. Odróżniają się od 
map, które były używane w przedwojennym Pommersches Landesmuseum (inny 
wygląd winiet tytułowych umieszczonych na tyle map), a w wielu przypadkach na 
metryczkach mają dopisek odręczny zawierający wskazówkę, której jednostki ad-
ministracyjnej dotyczy oznaczona na mapie numeracja obiektów lub są sygnowane 
nazwiskiem „Holsten”, a nawet pieczęcią Roberta Holstena. Stan zachowania map 
jest zróżnicowany. Naniesione ręcznie numery uległy na niektórych egzemplarzach 
rozmyciu pod wpływem wilgoci, skutkiem czego ich czytelność bywa utrudniona. 

3. Dotychczasowe wykorzystanie

Materiały zebrane przez uczestników programu dr. Roberta Holstena były 
w niewielkiej części publikowane już w latach dwudziestych, a zwłaszcza w trzy-
dziestych XX w., głównie na łamach lokalnych periodyków, przez tych, którzy 
zebrali nazewnictwo z danego terenu (1922–1939, 1924–1937, 1935). Ukazały 
się także publikacje książkowe zbierające i omawiające zgromadzone materiały: 
F.E. Schulza (1935a, 1935b), M. Hänsela (1938), H. Bossego (1962), R. Holstena 
(1942, 1963).

Prezentowane archiwalia onomastyczne zostały dotychczas wykorzystane 
przez prof. Władysława Filipowiaka w prospekcjach archeologicznych i badaniach 
osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Pomorzu, a także przez Macieja Czar-
neckiego, który przeanalizował nazwy wiązane z konstrukcjami megalitycznymi. 
Na kanwie doświadczeń pomorskich prof. Filipowiak z powodzeniem wykorzystał 
nazwy terenowe w celu ustalenia lokalizacji miejsc historycznych w trakcie badań 
w Afryce. Był także inicjatorem współpracy archeologów i językoznawców, m.in. 
z prof. Ewą Rzetelską-Feleszko. Z innych językoznawców, którzy wykorzysty-
wali przedmiotowy zespół archiwalny do opracowań, należy wymienić przede 
wszystkim prof. Aleksandrę Belchnerowską, prof. Jerzego Dumę (tylko kartoteka), 
dr. Andrzeja Chludzińskiego, dr. Witolda Iwickiego i dr Genowefę Surmę (ich 
prace zostały wymienione w Aneksie na końcu artykułu).



151Digitalizacja pomorskiego zasobu toponimicznego Roberta Holstena z lat trzydziestych XX wieku

4. Digitalizacja i udostępnienie zbioru toponimów

Możliwość podjęcia prac nad utrwaleniem cyfrowym przedmiotowego zasobu 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego udostępnieniem stworzyła realizacja 
projektu pn. „www.muzeach” przygotowanego przez pięć muzeów w celu aplikacji 
do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z którego otrzymano dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich i środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Muzeum Narodowe w Szczecinie, jako jedna z instytucji uczestniczących 
w tym projekcie, ujęło w swoich działaniach digitalizację i udostępnienie składników 
pomorskiego zbioru nazw miejscowych i terenowych, a także przetworzenie danych 
przestrzennych powiązanych z tą dokumentacją, z zastosowaniem Systemu Infor-
macji Geograficznej (GIS). Założono przy tym, że cyfrowe kopie spisów toponimów 
i towarzyszących im map zostaną umieszczone w internetowej platformie (multi-
wyszukiwarce) prezentującej i integrującej efekty projektu, a dane pozyskane na 
podstawie map archiwalnych, w zakresie czterech wyselekcjonowanych opracowań 
regionalnych, zostaną skorelowane z treściami opisowymi ujętymi w rejestrach, 
tworząc geobazę będącą podstawą do budowy geoportalu. Możliwość komunikacji 
pomiędzy zdigitalizowanymi źródłami a przetworzonymi danymi przestrzennymi 
miało zapewnić podlinkowanie treści ujętych w geoportalu i mutliwyszukiwarce.

Założono, że przedstawienie zbioru toponimów w formie elektronicznej – cy-
frowo utrwalonych oryginalnych źródeł oraz zbudowanej na ich podstawie bazy 
danych zawierającej informacje przestrzenne – jest nie tylko rozwiązaniem słu-
żącym scalaniu wiedzy o elementach miejscowego krajobrazu kulturowego, lecz 
także stanowi świetny materiał służący celom edukacyjnym i popularyzatorskim, 
skierowanym do różnych grup społecznych, oraz badaniom naukowym jako na-
rzędzie do dalszych analiz w różnych dziedzinach wiedzy.

4.1. Digitalizacja spisów i map

Tworzenie cyfrowych kopii zbiorów ma już długą tradycję w polskich insty-
tucjach kultury i archiwach. Jest też jednym z dynamicznie rozwijających się 
kierunków utrwalania wizerunków muzealiów i archiwaliów, a także udostępniania 
ich w Internecie.

W ramach projektu pn. „www.muzeach” utrwalono w formie cyfrowej opraco-
wania regionalne z zasobu dawnego pomorskiego nazewnictwa terenowego i miej-
scowego, a także mapy zawierające dane o lokalizacji obiektów odnoszących się do 
tego nazewnictwa. Wykonano skanowanie całej dokumentacji opisowej i niemal całej 
kartograficznej. Uzyskano w ten sposób pliki archiwizacyjne (TIFF, RGB, rozdziel-
czość 300 dpi) w liczbie przekraczającej 5000 cyfrowych kopii dokumentacji, w tym 
wielkoformatowe skany map, wykonane obustronnie (treści map i godła arkuszy).
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4.2. Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS)

System Informacji Geograficznej oferuje różnorodne możliwości analityczne 
i prezentacyjne danych o charakterze przestrzennym oraz łączenia ich z informa-
cjami opisowymi. Dane przestrzenne w formacie cyfrowym uwzględnia się już 
od dłuższego czasu w muzealnictwie i ochronie zabytków. Metody GIS znajdują 
zastosowanie również w projektach naukowych, edukacyjnych i popularyzator-
skich, a także pozwalają ułatwić dostęp do informacji przestrzennych w sektorze 
administracji publicznej i różnych branżach.

W ramach projektu pn. „www.muzeach” opracowaniem objęto dwie katego-
rie muzealiów: zbiory archeologiczne i archiwalną dokumentację pomorskiego 
nazewnictwa terenowego i miejscowego. Obie grupy charakteryzują się silnym 
powiązaniem z danymi przestrzennymi i dużą liczbą obiektów zawierających roz-
budowane informacje opisowe i kontekstowe, co szczególnie predestynuje je do 
zastosowania przestrzennej bazy danych umożliwiającej integrację zgromadzonych 
wiadomości, a także ułatwiającej spójne udostępnienie oraz dalsze wykorzystanie 
naukowe i pragmatyczne. W celu zarządzania danymi i prezentacji informacji 
w obu tematycznych grupach obiektów został zbudowany system geoinformatyczny 
bazujący na platformie ArcGIS.

Wykorzystanie GIS do przedstawienia zbioru dawnych pomorskich nazw miej-
scowych i terenowych nie było prostym zadaniem. Liczne uzupełnienia dokumen-
tacji z czasów jej sporządzania, zróżnicowany stan zachowania, a także parcelacja 
danych na różnych egzemplarzach poszczególnych arkuszy map spowodowały, że 
wraz z digitalizacją oryginałów niezbędne było szczegółowe przygotowanie zasobu 
źródłowego do przetworzenia i budowy bazy danych. Nakładały się na to różnego 
rodzaju błędy i niekonsekwencja twórców dokumentacji, a także problemy inter-
pretacyjne (np. przypisanie do rejestrów lokalizacji nazw występujących w kom-
pleksach leśnych, poza granicami miejscowości). Ustalenia konwencji wymagał 
charakter informacji przestrzennych zawartych w dokumentach źródłowych. Do 
dyspozycji były wyłącznie dane wtórne naniesione z różną dokładnością. Zazwy-
czaj był to numer obiektu (nazwy) naniesiony na mapie.

Nie posiadając bliższych informacji, przyjęto, że wszystkie obiekty mają charakter 
punktowy, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości odnoszą się na przykład do dróg 
lub cieków wodnych (zapewne obiekty liniowe, ale bez szczegółowego oznaczenia 
zakresu przestrzennego – odcinka, do którego odnosiła się odnotowana nazwa) czy 
do zbiorników wodnych (zapewne obiekty konturowe, ale mogące nosić różne nazwy 
w różnych częściach lub miejscowościach). Należało również wprowadzić dane do-
datkowe, jak choćby aktualne informacje administracyjne (nazwy gmin, powiatów, 
województw), a także rozwiązać problem nazw miejscowości już nieistniejących. Opra-
cowania wymagała także kompozycja roboczych baz danych, które pozwoliłyby scalić 
informacje opisowe (z rejestrów) i przestrzenne (z map) w jedną strukturę geobazy.
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Z uwagi na czas realizacji projektu założono, że w geoportalu zostaną opra-
cowane i udostępnione informacje z rejestrów nazw w granicach przedwojennych 
jednostek administracyjnych, obejmujące w sumie ponad sześćset stron wykazów 
i odpowiadający im zestaw kilkudziesięciu map.

Założono, że tworzony geoportal powinien zapewnić podstawowe funkcjo-
nalności umożliwiające użytkownikom przeglądanie zgromadzonych danych, 
przeglądanie zawartości atrybutów, a także wykorzystywanie danych z innych 
źródeł poprzez udostępnianie usług WMS/WFS. Przyjęto, że ma realizować przede 
wszystkim następujące funkcjonalności: wyświetlanie warstwy zawartej na mapie, 
zapamiętywanie zasięgów i nawigowanie między nimi, przeszukiwanie warstw 
obiektowych w celu znalezienia obiektów spełniających daną frazę, uwzględnianie 
jedynie warstw widocznych w danym momencie na mapie, wyszukiwanie lokaliza-
cji, mierzenie, drukowanie, wyświetlanie na mapie współrzędnych punktu kursora, 
zmiana bieżącej mapy bazowej oraz pokazywanie na mapie bieżącej lokalizacji 
użytkownika.

4.3. Dostępności zasobu toponimów

Źródłową dokumentację opisową (rejestry) udostępniono w formie wielostro-
nicowych plików PDF, obejmujących 21 opracowań regionalnych (powiatowych) 
bez podziału na tomy. Każdy dokument został opatrzony podstawowymi danymi, 
opisem fizycznym oraz notą popularyzatorską1.

Dokumentację kartograficzną (mapy) udostępniono w formie 294 obrazów 
(JPEG) strony z treścią mapy. Podobnie jak w przypadku rejestrów, każda mapa 
została zaopatrzona w podstawowe dane i notę popularyzatorską2.

Z archiwalnej dokumentacji nazewnictwa terenowego i miejscowego, którą 
zdigitalizowano i udostępniono niemal w całości w multiwyszukiwarce, do przed-
stawienia z wykorzystaniem GIS, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie 
pn. „www.muzeach” całościowo został przygotowany materiał odnoszący się 
do czterech (z 21 zachowanych) przedwojennych jednostek administracyjnych: 
Białogard (Belgard), Bytów (Bütow), Nowogard (Naugard) i Szadzko (Saatzig), 
obejmujący niemal 14 500 obiektów / toponimów z zasobu Roberta Holstena3 (il. 
1, 2). Zasób ten tworzy osobną warstwę (Toponimy), która zawiera cztery katego-
rie obiektów odpowiadających opracowanym zespołom z wyżej wymienionych 
jednostek administracyjnych. Prócz danych pozyskanych bezpośrednio z doku-
mentacji źródłowej (opisowe na podstawie wykazów nazw, a przestrzenne z map 

1 Https://e-zbiory.muzeum.szczecin.pl/archeologia/archeologia/wykazy-toponimow.html.
2 Https://e-zbiory.muzeum.szczecin.pl/archeologia/archeologia/mapy-archiwalne.html.
3 Geoportal Muzeum Narodowego w Szczecinie, https://gis.muzeum.szczecin.pl/portal/apps/

webappviewer/index.html?id=322dd45d0f22431eb2cc0c4663ab75b3.
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topograficznych; il. 3, 4), do każdego obiektu są dodane informacje objaśniające 
pochodzenie nazwy, a także linki odsyłające do odpowiedniego zasobu źródłowego. 
Wprowadzono również warstwę ze skorowidzem arkuszy dawnych map oraz z gra-
nicami jednostek administracyjnych odpowiadających poszczególnym wykazom.

Il. 1., 2. Przykłady udostępnionych danych w multiwyszukiwarce, Geoportal Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, gis.muzeum.szczecin.pl/portal/apps/webappviewer/ [dostęp 

24.11.2022]
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Il. 3. Strona z pobranego pliku PDF z rejestru nazw toponimicznych z d. Kreis Saatzig, 
https://wmuzeach.pl/wszystkie-obiekty/1f1iXPAK12W1Z93oG1Bu_kreis-saatzig-powiat-
szadzki-?search_token=hqpM23KMgCPo6vNfejVE&sortby=score-desc&cid=65 [dostęp 

24.11.2022]

Il. 4. Wycinek z pobranej mapy źródłowej, https://wmuzeach.pl/wszystkie-obiekty/
G5fmXywMSxMfDh0G5VXZ_stargard-ii-?search_token=9cDrrXcnXZSmkewJ5bCH 

[dostęp 24.11.2022]



156 ANDRZEJ CHLUDZIŃSKI, KRZYSZTOF KOWALSKI

5. Perspektywy

Omówiony zasób Die pommersche Flurnamensammlung ma fundamentalne 
znaczenie w badaniach nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza 
Zachodniego i wschodniej części Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Wartość 
poznawcza tej dokumentacji źródłowej w zakresie nazewnictwa terenowego jest 
w znacznej mierze unikatowa. Jej udostępnienie w ramach projektu „www.muze-
ach” i częściowe przedstawienie na platformie GIS poszerza możliwości studyj-
ne i kognitywne w wielu dziedzinach nauki, np. językoznawstwie, archeologii, 
historii, kulturoznawstwie, etnografii, geografii, naukach przyrodniczych. Ma 
także znaczenie w pracach lokalnych samorządów, które mogą korzystać z dawnej 
mikrotoponimii w różnego typu działaniach – od planowania przestrzennego po 
realizacje historyczno-kulturowe i turystyczne.

Po zakończeniu aktualnie realizowanego projektu zostaną podjęte starania 
o pozyskanie środków finansowych, które pozwolą umieścić w geoportalu kolejne 
elementy zasobu toponimicznego Roberta Holstena.
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