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WW Instytucie Historii Sztuki (IHS)
KUL powstała Pracownia Chrześ-

cijańskiej Ikonografii Porównawczej. Po-
mysł jej powołania zrodził się z potrzeby,
by nie powiedzieć konieczności, wykorzy-
stania w warsztacie humanistów najnow-
szych zdobyczy technologii cyfrowej.
Twórcą pracowni jest ks. prof. dr hab. Ry-
szard Knapiński, którego inicjatywa spo-
tkała się z pozytywnym odzewem naukow-
ców zajmujących się badaniami nad dzie-
jami i teorią obrazu, a Dyrektor IHS prof.
dr hab. Lechosław Lameński uzyskał
aprobatę Rektora KUL dla tego pomysłu.
Dzięki zrozumieniu i przychylności władz
naszej Uczelni kilkuletni wysiłek związany
z koncepcją metodologiczną tego projektu,
jak też z pozyskiwaniem środków finanso-
wych z KBN i źródeł własnych na jego
wstępną realizację, został uwieńczony suk-
cesem.

Jednym z podstawowych obszarów
działania Pracowni Chrześcijańskiej Iko-
nografii Porównawczej jest ochrona dzie-
dzictwa przedstawienia obrazowego. Za-
danie to realizowane będzie na drodze ar-
chiwizacji, dokumentacji oraz prezentacji
dóbr kultury, jakimi są dzieła sztuki. Wy-
nikiem tych działań będzie gruntowne
uporządkowanie zasobów ikonograficz-
nych zgromadzonych w ciągu 50-ciu lat
istnienia IHS. Zbiór kilkudziesięciu tysię-
cy slajdów, fotografii i filmów jest ogrom-
nym materiałem wyjściowym dla powstają-
cego właśnie Archiwum Cyfrowych Obra-
zów, które pozwoli na łatwiejsze, jak moż-
na sądzić, a przede wszystkim efektywniej-
sze wykorzystanie reprodukcji do badań
naukowych. Skorzystać powinni zarówno
pracownicy IHS, jak też doktoranci czy
studenci przygotowujący prace dyplomo-
we, a w przyszłości także wszyscy ci, któ-
rzy dysponują dostępem do Internetu. Pla-
nowane jest bowiem udostępnienie dotych-

czasowych zasobów w postaci baz danych,
a później także publikacji przygotowywa-
nych w Pracowni, na serwerze, dzięki cze-
mu dostępne one będą on-line.

W pierwszym rzędzie chodzi zatem
o digitalizację istniejącego materiału ikono-
graficznego i jego naukowy opis, który sta-
nie się podstawą dla stworzenia baz da-
nych przydatnych dla analizy ikonograficz-
nej. Strategia oparta na wykorzystaniu zes-
tawów komputerowych z odpowiednim
oprzyrządowaniem powinna zapewnić
sprawną realizację tego zamierzenia. Pra-
cownia dysponuje stacjonarną jednostką
roboczą rozszerzoną o skaner do materia-
łów transparentnych i laptop współpracu-
jący z cyfrowym aparatem fotograficznym.
Konfiguracja taka pozwala na zapis analo-
gowych nośników informacji w postaci pli-
ków na twardym dysku komputera, co za-
pewni ochronę istniejących już zbiorów fo-
tograficznych przed zniszczeniem spowo-
dowanym upływem czasu (płowienie foto-
grafii i błon tzn. negatywów lub slajdów).
Z drugiej strony, sprzęt umożliwia pozy-
skiwanie materiału ikonograficznego w ar-
chiwach, bibliotekach, muzeach czy też
bezpośrednio „in situ” np. podczas inwen-
taryzatorsko-zabytkoznawczych praktyk
studenckich. Oprogramowanie używane
w Pracowni umożliwia obróbkę pozyska-
nych w procesie digitalizacji cyfrowych ob-
razów, tworzenia archiwum, w którym gro-
madzone będą informacje o dziełach sztu-
ki, a także przygotowywanie publikacji
elektronicznych, które mogą służyć jako
pomoce w procesie dydaktycznym lub
funkcjonować jako samodzielne wydawnic-
twa. 

Jednakże gromadzenie i czuwanie nad
stanem materiału ilustracyjnego niezbęd-
nego do badań naukowych nad sztuką nie
wyczerpuje zadań Pracowni. Realizacja
postulatu modernizacji warsztatu badaw-

czego rodzi potrzebę pogłę-
bionego namysłu nad
wpływem „nowych me-
diów” na metodę historii
sztuki i sposób jej uprawia-
nia. Nowe technologie, ja-
kimi możemy dysponować,
zmieniają nasz sposób pa-
trzenia na sztukę, a tym sa-
mym zmienia się także mo-
dus pracy naukowej. Trze-
ba dbać o to, aby optymal-
nie je wykorzystać, nie lę-
kać się ich i nie dać się
zniewolić narzędziom, któ-

re mają nam służyć. Pracownia zatem tak-
że na tym obszarze pełni rolę pomocniczą
dla wszystkich katedr IHS. 

Potrzeby badań naukowych i prace roz-
wojowe dotyczące aparatury naukowo-ba-
dawczej nie są jedynymi wyzwaniami sto-
jącymi przed Pracownią Chrześcijańskiej
Ikonografii Porównawczej. Dydaktyka,
a nie tylko przygotowywanie materiałów
pomocniczych do wykładów, może stano-
wić kontynuację jej zadań. Chęć dzielenia
się zdobytym w czasie pracy doświadcze-
niem daje szansę na zajęcia, w toku któ-
rych wykładane mogą być podstawy pro-
gramów graficznych i cyfrowej obróbki ob-
razów, jak też zagadnienia związane z di-
gitalizacją galerii dzieł sztuki i zasobów
muzealnych. Od października 2003 na
IV roku historii sztuki wprowadzone zo-
stanie konwersatorium Informatyka w hi-
storii sztuki. Te ćwiczenia, łączące teorię
z praktyką, w przyszłości stać się mogą
trzonem jednej ze specjalizacji oferowanej
studentom IHS w ramach magisterskich
studiów dziennych lub podyplomowych.

Do zadań Pracowni należy również
monitorowanie zastosowań informatycz-
nych nie tylko w historii sztuki czy muzeal-
nictwie, ale także w samej sztuce. Sztuka
sieci i sztuka w sieci www stanowi szcze-
gólne wyzwanie dla tradycyjnej historii
sztuki, jest zagadnieniem trudnym do
ogarnięcia, nie można jednak przechodzić
obok tego zjawiska obojętnie. Wielu artys-
tów wykorzystuje możliwości, jakie dają
„nowe media” i zaawansowane technolo-
gie sieciowe. Komputery zastępują pra-
cownie malarskie i laboratoria artystyczne,
zatem podstawowa orientacja w tym zakre-
sie wydaje się niezbędna.

Pracownia swoją siedzibę znalazła
w gościnnych pomieszczeniach Muzeum
Uniwersyteckiego, którego zbiory także
powinny zostać zdigitalizowane i w formie
cyfrowej udostępnione szerszej publiczno-
ści. Już na początku działalności jest to
znak – a przykład dla innych – dobrej
współpracy między samodzielnymi jed-
nostkami. W ten sposób, niejako przypad-
kowo, zrealizowana została idea łączenia
w spójną całość tradycji z nowoczesnością.
Na pozór ryzykowny pomysł pogodzenia
„konserwatywnej” przestrzeni z najnowszą
techniką okazał się łatwiejszy do zrealizo-
wania niż sądzono na początku. 
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Już wkrótce będziemy mogli obejrzeć zbiory slajdów i reprodukcji
gromadzonych od 50 lat w Instytucie Historii Sztuki KUL w dowol-
nym miejscu świata, po prostu korzystając z Internetu. Pozwoli to
na błyskawiczne odnalezienie poszukiwanego obrazu i odszukanie

wszystkich podobnych. Nie zabraknie też fachowego omówienia. Co
więcej – internauci będą mogli zwiedzić również nasze Muzeum

Uniwersyteckie.

Cyfrowe obrazy 
w muzealnych wnętrzach




