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ArtGIS Inspiracje – badania jakości krajobrazu 



Współcześnie, we wszystkich tego typu badaniach wykorzystywany jest GIS …  



Specjaliści z zakresu architektury krajobrazu, ekologii krajobrazu jako przedmiot swoich 
badań, często podejmują próby oceny jakości krajobrazu; przedstawiciele świata sztuki ten 
sam problem starają się oddać paletą barw obrazu lub kadrem fotografii. 

Wszystkie te grupy są w szczególny sposób wrażliwe na jakość otaczającej nas przestrzeni i 
pomimo że korzystają z zupełnie różnych środków wyrazu, to w podobny sposób 
interpretują piękno krajobrazu. 



Celem ArtGIS jest budowanie wspólnej platformy wymiany doświadczeń pomiędzy 
ekspertami z zakresu GIS, kształtowania krajobrazu oraz twórcami kultury, w szczególności 
ze środowiska artystów plastyków i fotografików. 

Cel 



II Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS 
ArtGIS 

24-26, września 2015 r 
Kazimierz Dolny na Wisłą 

Organizatorzy: 
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Studenckie Koło Naukowe Architektury i Ekologii Krajobrazu) 

- Esri Polska (Zespół Edukacji) 

- Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK) 

Sponsorzy:  

Dane GIS: 



ArtGIS Team 

Art … 
          - prof. dr hab. Walenty Wróblewski (UMCS Lublin) 
          - dr hab. Tadeusz Chmielewski (UP Lublin) 
          - mgr inż. arch.  Agnieszka Kułak (UP Lublin) 
          - mgr Emilia Śliwczyńska 
 

… GIS 
          - mgr inż. Marta Samulowska (Esri Polska) 
          - inż. Edyta Wyka (Esri Polska) 
          - mgr Rafał Perzyna (Esri Polska) 
          - dr Szymon Chmielewski (UP Lublin) 



5 grup tematycznych 

Grupa Plastyczna Grupa Fotograficzna Grupa Socjologiczna 

Grupa CityEngine Grupa GIS & LiDAR 

Wsparcie ArcGIS Online 

ArtGIS – platforma wymiany doświadczeń 



Zadanie – mapa najczęściej uwiecznianych 
pejzaży Kazimierz Dolnego 

Zadanie wykonywane przez wszystkich 
uczestników ArtGIS. Korzystając z technologii 
ArcGIS Online należało zaznaczyć na mapie 
orientacyjne zasięgi pejzaży uwiecznionych 
przez artystów malarzy.  

Dzięki uprzejmości galerii „jedna druga” z Kazimierza Dolnego 



http://edukacja.maps.arcgis.com/apps/PanelsLegend/index.html?appid=75cb27c818c941e2b885c346915cccff


Zadania: 

Grupa plastyczna – artystyczna impresja 
dotycząca kamienic kazimierskiego rynku 
(akwarela) 





Zadania: 

Grupa plastyczna – artystyczna impresja 
dotycząca kamienic kazimierskiego rynku 
(akwarela) 

Grupa socjologiczna – badanie ankietowe 
dotyczące walorów krajobrazowych Kazimierz 
Dolnego 

Map Journal 

http://warsztatyago.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d39f336c440a40eea2e43e86baf02b20


Zadania: 

Grupa plastyczna – artystyczna impresja 
dotycząca kamienic kazimierskiego rynku 
(akwarela) 

Grupa socjologiczna – badanie ankietowe 
dotyczące walorów krajobrazowych Kazimierz 
Dolnego 

Grupa fotograficzna – fotograficzna 
dokumentacja piękna kazimierskich 
krajobrazów 

Map Journal 

http://warsztatyago.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4ca32c82f7564189a7e86ae520c11d81


Zadania: 

Grupa GIS & LiDAR – analiza dostępności 
panoram widokowych (modelowanie 
viewshed oraz fuzzy viewshed) 





WebScena WebApp 

Krajobraz_z_walu.3ws
http://warsztatyago.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a215914fd4a34a79b9710308b9704c20


Zadania: 

Grupa CityEngine – budowa modelu 
zabudowy Kazimierskiego Rynku w środowisku 
Esri City Engine. 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=aa7f5bbeb9294d10bff1d5fd3bf7bdf1
http://www.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=aa7f5bbeb9294d10bff1d5fd3bf7bdf1
ArtGIS_Kazimierz_07102015.3ws




ArtGIS 

http://www.esri.pl/artgis/  

http://arcg.is/1QYmdHj
http://www.esri.pl/artgis/
http://www.esri.pl/artgis/


Dziękujemy za uwagę 
The ArtGIS Team 


