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Problematyka tworzenia wizualnej i pomiarowej  
dokumentacji ruchomych zabytków archeologicznych

Eryk Bunsch
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Wprowadzenie

Przyjmując, że w skali Polski większość ruchomych zabyt-
ków archeologicznych nie ma nowoczesnej dokumenta-
cji cyfrowej, która umożliwiałaby wizualną identyfikację 
poszczególnych znalezisk, konieczne jest bardzo szerokie 
spojrzenie na ten problem1. Przyjęta przy jego rozwią-
zywaniu ścieżka postępowania będzie bezpośrednio 
powiązana z równolegle kształtowanymi koncepcjami 
dotyczącymi sposobów przechowywania znalezisk arche-
ologicznych i może mieć na kształtowanie tych koncepcji 
duży wpływ. Z drugiej strony, precyzyjne określenie przy-
jętego modelu wykonywania takiej dokumentacji, jego 
zestandaryzowanie, jednolite wprowadzenie na terenie 
całego kraju i konsekwentne realizowanie przez wiele ko-
lejnych lat są jedyną szansą na przeprowadzenie takiego 
zamierzenia.

I. Wyspecjalizowane pracownie  
digitalizacyjne

Biorąc pod uwagę, że zabytki pozyskiwane w wyniku pro-
wadzenia prac archeologicznych są zasobem liczonym 
w skali kraju w dziesiątki milionów sztuk, tylko całkowi-
cie zautomatyzowany proces dokumentacyjny, prowa-
dzony przez wyspecjalizowane pracownie daje szansę na 
uzyskanie dużej wydajności pracy przy możliwie niskich 
kosztach jednostkowych. Takie założenie wydaje się być 
zbieżne z koncepcjami modelu przechowywania znale-
zisk archeologicznych proponowanymi przez większość 

1  Autor niniejszego artykułu chciałby podziękować za rozmowy 
dotyczące omawianej w nim problematyki, jak również za 
sugestie i uwagi dotyczące samego tekstu następującym osobom: 
prof. dr hab. Zbigniewowi Kobylińskiemu (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 
mgr. inż. Krzysztofowi Lechowi (Wydział Mechatroniki Politechniki 
Warszawskiej), mgr. Łukaszowi Miszkowi (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), mgr. inż. Wojciechowi Ostrowskiemu 
(Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej), dr. 
hab. inż. Robertowi Sitnikowi (Wydział Mechatroniki Politechniki 
Warszawskiej) i inż. Marcinowi Szali (Biblioteka Uniwersytecka we 
Wrocławiu).

wypowiadających się na ten temat autorów2. Zakładają 
one, że należy dążyć do tworzenia scentralizowanych 
średnich i dużych magazynów zabytków archeologicz-
nych. Magazyny takie mogłyby być instytucjonalnie po-
wiązane z istniejącymi muzeami archeologicznymi (co 
ułatwiłoby przepływ kadry i ograniczyłoby konieczność 
rozbudowy zaplecza administracyjnego), nie musiałyby 
być jednak fizycznie lokalizowane w pobliżu głównych 
siedzib tych muzeów (dzięki takiemu rozwiązaniu niższe 
byłyby nakłady na pozyskanie gruntów i koszty eksplo-
atacji takich kompleksów)3. W przypadku muzeów kwe-
stia atrakcyjnej lokalizacji jest sprawą niezmiernie istot-
ną, bo często w bezpośredni sposób przekłada się na 
frekwencję. W takich instytucjach należałoby przecho-
wywać i pokazywać te obiekty, które cieszą się potencjal-
nym zainteresowaniem dużej części społeczeństwa, siłą 
rzeczy kładąc nacisk na zabytki atrakcyjne pod względem 
ekspozycyjnym lub szczególnie ciekawe z medialnego 
punktu widzenia. Dobór znalezisk będących w centrum 
uwagi instytucji muzealnych musi w związku z koniecz-
nością realizacji celów statutowych skupiać się na takich 
zabytkach, dzięki którym możliwe będzie kształtowanie 
atrakcyjnego i jasnego przekazu edukacyjnego i popu-
laryzatorskiego. W specjalnie stworzonych magazynach 
należałoby przechowywać wszystkie pozostałe znalezi-
ska pozyskane w wyniku działań archeologicznych (które 
byłyby również zapleczem magazynowym dla muzeów, 
na przykład na potrzeby tworzenia wystaw czasowych). 
Oczywiście tworzenie takich wyspecjalizowanych pra-
cowni nie zdejmowałoby obowiązku opracowania da-
nego znaleziska przez archeologów prowadzących prace 
wykopaliskowe, a miałoby jedynie stworzyć zaplecze 

2  Np. Bugaj 2018; Jaskanis 2018; Jaszewska 2018.
3  Wspominając o konieczności równoległego rozpatrywania 

kwestii przechowywania zabytków archeologicznych i metod ich 
dokumentacji mam na myśli nie tylko logiczną zależność praktyczną, 
ale także obowiązek podporządkowania się obowiązującym 
przepisom, które w przypadku przekazania znalezisk muzeom 
nakładają obowiązek sporządzenia między innymi dokumentacji 
w izu a ln e j  K A Ż D EG O z aby tku ,  z go dn i e  z  w y ma g an i ami 
rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki (Rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu 
ewidencjonowania zabytków w muzeach, art. 1 pkt 2, pkt 4 (Dz. Ust. 
2004 Nr 202 poz. 2073).



160

Eryk Bunsch

ArchAeologicA Hereditas • 14

dla procesu digitalizacyjnego, którego przeprowadzenie 
dla wszystkich lub chociaż większości zabytków nie jest 
realne w ramach prac terenowych. Można założyć, że 
przy przyjęciu takiego modelu materiał archeologiczny 
opracowany w terenie, opisany i zinterpretowany przez 
archeologa byłby przekazywany do centralnych magazy-
nów, a zlokalizowane przy nich pracownie uzupełniałyby 
dokumentację wizualno-pomiarową. W polskich realiach 
większość gromadzonych zabytków archeologicznych to 
ogromne liczby fragmentów ceramiki (liczone w skali kra-
ju w dziesiątki milionów sztuk), którymi siłą rzeczy naj-
częściej będzie zainteresowany wyłącznie wąski krąg ba-
daczy. Wytworzenie standardu dokumentacyjnego, który 
zostałby uznany za wystarczający do przeprowadzenia 
większości podstawowych opracowań, bez konieczno-
ści fizycznego kontaktu z zabytkiem, mógłby znacznie 
zwiększyć dostępność i skalę oddziaływania takiego za-
sobu. Powstaje tu jednak pytanie – czy przy obecnym 
stanie rozwoju technik digitalizacyjnych możliwe jest 
określenie i wdrożenie standardu, który spełniałby takie 
wymagania? Jeżeli takie zamierzenie mogłoby zostać 
zrealizowane, nawet dla tylko wybranych grup zabytków 
archeologicznych, to dałoby to możliwość całkowicie in-
nego podejścia do organizacji systemu przechowywania 
zabytków archeologicznych. Między innymi pozwoliłoby 
na racjonalizację nakładów ponoszonych na utrzymanie 
takiego systemu magazynów, w sytuacji w której prze-
prowadzenie tylko niektórych, specjalistycznych ana-
liz wymagałoby zapewnienia bezpośredniego dostępu 
do znaleziska, przenoszącego w tym celu do pracowni 
studyjnej. Oczywiście przyjęcie takiej koncepcji, poza 
środkami potrzebnymi na jej wprowadzenie, wymaga-
łoby najpierw uzgodnienia systemowego podejścia do 
zagadnienia cyfryzacji ogółu archeologicznych zabytków 
ruchomych. Rozpoznanie prowadzone na potrzeby przy-
gotowania niniejszego tekstu pokazało, że na razie takich 
kompleksowych opracowań i ustaleń nie ma.

II. Etapy procesu tworzenia  
dokumentacji cyfrowej

Okazuje się, że przy braku powszechnie przyjętych w śro-
dowisku archeologicznym standardów i wytycznych doty-
czących minimalnych wymagań technicznych dla różnych 
technik dokumentacyjnych, metod zunifikowanego opisu 
metadanych opisowych i technicznych, ustaleń dotyczą-
cych metod udostępniania zebranych danych – nie jest 
możliwe na tym etapie szczegółowe opisanie optymal-
nego modelu dokumentacji ruchomych zabytków arche-
ologicznych. Realna jest natomiast próba podsumowa-
nia stanu obecnego, oczekiwań i obaw środowiska oraz 
przedstawienie kierunków przyszłych działań wraz z pre-
zentacją możliwych do wykorzystania rozwiązań techno-
logicznych. Odpowiedź na pytanie, które z tych technik 
powinny być zastosowane pojedynczo lub łącznie do 
jakich grup zabytków, nie jest możliwa bez przeprowa-

dzenia testów i poddania ich efektów pod środowiskową 
dyskusję. Niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na kil-
ka aspektów procesu cyfryzacji zbiorów, które nie mogą 
być rozpatrywane rozdzielnie, gdyż doprowadziłoby to 
jedynie do zaprezentowania fałszywego obrazu sytuacji 
i mogłoby skutkować przyjęciem błędnych założeń reali-
zacyjnych. Chodzi o to, że poza wytyczeniem standardów 
jakości powstającej dokumentacji, które będą zadawa-
lające dla większości przyszłych użytkowników takich 
danych, trzeba pamiętać o tym, że myśląc o procesie 
tworzenia dokumentacji cyfrowej musimy rozważać jego 
zasadność na co najmniej pięciu etapach:

1. zbieranie danych pomiarowych (różnymi technika-
mi dwu i/lub trójwymiarowymi),

2. przetwarzanie danych pomiarowych do w pełni 
użytkowej postaci, charakterystycznej dla danej techniki 
dokumentacyjnej,

3. wprowadzenie pozyskanych danych do archiwizują-
cego systemu bazodanowego oraz uzupełnienie pomiaro-
wych plików dokumentacyjnych metadanymi opisowymi 
i technicznymi,

4. wystawienie przygotowanej do udostępnienia w In-
ternecie formy pozyskanych plików dokumentacyjnych 
wraz z metadanymi przy zachowaniu ujednoliconego pro-
tokołu API (ang. application programming interface), któ-
ry umożliwiłby przeszukiwanie całego zasobu bez wzglę-
du na to, czy fizycznie będzie on zlokalizowany na jednym 
centralnym, czy na wielu regionalnych serwerach,

5. zorganizowanie infrastruktury informatycznej umoż-
liwiającej bezpieczne, długotrwałe przechowywanie cało-
ści wytworzonych danych (zarówno danych źródłowych, 
jak i danych przetworzonych) i zapewnienie systematycz-
nej rozbudowy tego systemu wraz ze stałym przyrostem 
ilości pozyskiwanych danych oraz uwzględnieniem okresu 
trwałości fizycznych komponentów systemu.

Podsumowując, jeżeli w oparciu o inne publikowane 
w niniejszym tomie artykuły przyjmiemy, że muzea nie 
są w stanie przejmować, przechowywać i opracowywać 
stale zwiększającej się liczby znalezisk, to jedynym roz-
sądnym rozwiązaniem wydaje się tworzenie scentra-
lizowanych magazynów zabytków archeologicznych4. 
Agnieszka Jaskanis, omawiając podstawowe założenia 
metodologiczne magazynowania zbiorów stwierdza, 
że „trwałe zdeponowanie muzealiów musi poprzedzić 
ich digitalizacja oraz udostępnienie informacji identy-
fikujących zbiór jako element bazy wiedzy o posiada-
nym dziedzictwie narodowym. Zagadnienie to wiąże się 
z wprowadzeniem i stosowaniem standardów z zakresu 
procesu digitalizacji zbiorów oraz standardów schema-
tów bazodanowych ich opracowania”5. Skoro w obecnej 
sytuacji rynkowo-grantowej tworzenie na wysokim po-

4  Na przykład wojewódzkich, co oznaczałoby w skali kraju budowę 
szesnastu kompleksów wyposażonych w odpowiednią infrastruktu-
rę i być może powiązanych administracyjnie z istniejącymi muzeami 
archeologicznymi. 

5  Jaskanis 2018: punkt 6 założeń metodologicznych.
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ziomie takiej dokumentacji dla wszystkich zabytków nie 
jest możliwe w warunkach terenowych, należy przyjąć, że 
przy każdym z planowanych centralnych magazynów po-
winna powstać pracownia wyspecjalizowana w procesie 
masowej i w jak największym stopniu zautomatyzowanej 
dokumentacji zabytków archeologicznych. Takie rozwią-
zanie znacznie ułatwiłoby logistykę procesu cyfryzacji 
znalezisk. Dałoby także realną szansę na wprowadzenie 
jednolitych procedury technicznych i formalnych na te-
renie całej Polski, co z kolei jest warunkiem sine qua non 
późniejszego zintegrowanego i ujednoliconego udostęp-
nienia tych informacji w Internecie.

III. Automatyzacja procesu cyfryzacji

Automatyzacja procesu cyfryzacji niesie za sobą wyższe 
jednostkowe koszty stanowisk digitalizacyjnych, które 
powinny charakteryzować się wysokim poziomem wy-
specjalizowania w dokumentowaniu konkretnej grupy 
znalezisk. W przypadku dużych grup zabytków, a z taką 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku archeologii, 
pozwala to jednak na znaczne obniżenie kosztów doku-
mentacji pojedynczego zabytku, wielokrotne przyspiesze-
nie i tak bardzo czasochłonnego procesu oraz, co chyba 
najważniejsze, z punktu widzenia użytkowników koń-
cowych, na uzyskanie dużej powtarzalności i wysokiej 
jakości procesu cyfryzacji. Zasadność takiego podejścia 
do problemu digitalizacji w przypadku zasobów muzeal-
nych podnosili już w roku 2010 autorzy uchwały powo-
łującej Wieloletni Projekt Rządowy Kultura+ wpisując, 
jako pierwszy z pięciu celów projektu „zorganizowanie 
sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji 
i innych dużych ośrodkach”6, a dalej w punkcie VI tego 
samego dokumentu przewidując utworzenie w każdym 
województwie jednej wiodącej pracowni digitalizacyjnej 
dla zasobów muzealnych7, zamiast rozpraszania środków 
poprzez tworzenie takich pracowni we wszystkich istnie-
jących muzeach. O ile w przypadku kolekcji muzealnych 
charakteryzujących się ogromnym zróżnicowaniem po-
siadanych zbiorów takie rozwiązania nie zawsze muszą 
być najlepszym kierunkiem rozwoju, o tyle nie da się 
zaprzeczyć, że stworzenie takich regionalnych ośrodków 
kompetencji promieniuje później na cały region, w któ-
rym są zlokalizowane. W przypadku zbiorów zabytków 
archeologicznych charakteryzujących się dużo większą 
homogenicznością podejście takie powinno dać jeszcze 
lepsze efekty. Poza granicami Polski przykładem tworze-
nia wyspecjalizowanych pracowni digitalizacyjnych ob-
sługujących scentralizowany depozyt znalezisk jest cho-
ciażby fiński projekt „Digitarium” (ryc. 1). W ramach prac 

6  Uchwała Rady Ministrów o powołaniu WPR Kultura+, Załącznik, 
Punkt I. Założenia i cele priorytetu, Cele operacyjne Priorytetu, s. 40.

7  Uchwała Rady Ministrów o powołaniu WPR Kultura+, Załącznik, 
Punkt VI. Zasięg terytorialny projektu, s. 44.

prowadzonych w latach 2012–2018 na Uniwersytecie 
Wschodniej Finlandii w Joensuu przy użyciu jednego sys-
temu zoptymalizowanego w dokumentowaniu ekspona-
tów historii naturalnej wykonano dokumentację 330 000 
okazów. Obecnie system przenoszony jest do Fińskiego 
Muzeum Historii Naturalnej w Helsinkach, gdzie będzie 
dalej wykorzystywany8.

IV. Potrzeba zdefiniowania  
jakości dokumentacji

Stwierdzenie, że im lepsza będzie jakość wytworzonej 
dokumentacji źródłowej oraz dostępnego w Internecie 
efektu jej przetworzenia publikowanego wraz z efek-
tami pierwotnego opracowania wykonywanego przez 
archeologa prowadzącego dane prace, tym mniejsza 
ilość wtórnych opracowań badawczych będzie wyma-
gała bezpośredniego, fizycznego dostępu do substancji 
zabytkowej jest truizmem. Nie jest już jednak sprawą tak 
oczywistą sparametryzowanie tych potrzeb dla różnych, 
istniejących dziś technik dokumentacyjnych9. Uzgod-
niony środowiskowo sposób podejścia do metod two-
rzenia tej dokumentacji powinien być nierozerwalnym 
elementem metodyki prowadzenia wykopalisk. Należa-
łoby tu szczegółowo określić podział kompetencji i od-
powiedzialności oraz ustalić jakie działania dokumen-
tacyjne muszą zostać wykonane w czasie trwania prac 
eksploracyjnych, a jakie zabiegi należy przeprowadzić 
po przekazaniu znalezisk do magazynu. Proponowany 
przez Alinę Jaszewską wykaz założeń merytorycznych10 
powinno się zatem wzbogacić o podniesienie konieczno-
ści opracowania standardu dokumentacji archeologicz-
nej dla zabytków ruchomych. Biorąc pod uwagę kierunek 
rozwoju cyfrowych technik dokumentacyjnych przyszło-
ściowe rozwiązania nie będą polegały na przyjęciu jednej 
optymalnej techniki, ale na umiejętnym łączeniu różnych 
technik w odniesieniu do jednego zabytku w celu osią-
gnięcia jak najlepszego poziomu dokumentacji przy ak-
ceptowalnym wysiłku realizacyjnym.

  8  https://www.uef.fi/en/-/digitariumin-toiminta-joensuussa-loppui-
mutta-tyo-jatkuu.

  9  Na potrzeby niniejszego opracowania używając terminu „techniki 
dokumentacyjne” mam na myśli grupę technik wizualizacyjnych 
i pomiarowych, których zadaniem jest zadokumentowanie 
w postaci danych dwu- lub trójwymiarowych cech powierzchni 
dokumentowanego przedmiotu. Ze względu na ograniczenia 
formalne, jak również dla zachowania jasności wywodu nie 
bierzemy tu pod uwagę technik dokumentujących wewnętrzną 
strukturę zabytków (np. takich jak tomografia rentgenowska 
czy optyczna tomograf ia koherencyjna OCT), ani technik 
laboratoryjnych analizujących chemiczny skład znaleziska. 
Wszystkie tego typu badania łączy jedna wspólna zależność – ich 
efekty powinny być wprowadzane do systemu bazodanowego 
i łączone z pozostałą dokumentacją dotyczącą tego samego 
zabytku.

10  Jaszewska 2018.
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Ryc. 1. Widok zautomatyzowanego stano-
wiska do digitalizacji zbiorów zbudowanego 
w ramach projektu „Digitarium” (Internet: 
http://kpabg.ru/sites/default/files/Fetyukova.
pdf)
Fig. 1. View of an automated workstation 
for digitisation of collections, built as part 
of the „Digitarium” project (Internet: http://
kpabg.ru/sites/default/files/Fetyukova.pdf)

IV.1. Potrzeba zdefiniowania  
jakości dokumentacji fotograficznej 

W podstawowym zakresie stworzenie optycznej doku-
mentacji dwuwymiarowej wymaga wykonania doku-
mentacji fotograficznej. Otwartym tematem wymaga-
jącym zweryfikowania jest sprawdzenie, czy na przykład 
w odniesieniu do zabytków ceramicznych sporządzenie 
dobrych jakościowo zdjęć rzeczywiście znacząco zmienia 
możliwości opracowywania takiego zasobu? Po określe-
niu wymaganej jakości takiej dokumentacji można byłoby 
określić jak duży kadr może obejmować pojedyncze zdję-
cie, wtedy – w zależności od wielkości fotografowanych 
fragmentów – można byłoby umieszczać w polu widze-
nia aparatu kilka bądź kilkanaście zabytków. Mielibyśmy 
wtedy pewność, że niezależnie od wielkości znalezisk ich 
powierzchnia zostanie zadokumentowana ze zbliżoną 
jakością. Dokumentacja taka powinna charakteryzować 
się nie tylko zadawalającymi parametrami technicznymi 
dotyczącymi rozdzielczości zdjęcia11, zminimalizowania 
zniekształceń wynikających z zastosowanej optyki i zbie-
gów perspektywicznych. Konieczne jest programowe i zu-
nifikowane rozwiązanie kwestii zarządzania barwą. Próbą 
rozwiązania problemu mogłoby być odwołanie się do jed-
nego z dwóch kompleksowych rozwiązań: amerykańskie-
go FADGI (ang. Federal Agencies Digital Guidelines Initia-
tive) lub holenderskiego Metamorfoze. Oba te standardy 
wspierają kilka rodzajów dostępnych komercyjnie wzor-
ników barwnych i są w pełni kompatybilne z serwisem 
Delt.ae – Online image quality assessment. Ten bezpłatny 
serwis działający on line, po przesłaniu przez użytkownika 
zdjęcia wzornika barwnego sfotografowanego w danych 

11  Przyjęta jako standard rozdzielczość optyczna tworzonej doku-
mentacji fotograficznej powinna być ściśle powiązana z wielkością 
dokumentowanego przedmiotu, a nie w prosty sposób wynikać 
z zastosowania aparatu cyfrowego wyposażonego w matrycę 
o określonej wielkości. Inaczej mówiąc, należy ustalić, jaka mini-
malna liczba pikseli obrazu ma opisywać cm2 dokumentowanej 
powierzchni oryginału.

warunkach oświetleniowych, analizuje prawidłowość od-
wzorowania i zwrotnie wysyła raport określający jakość 
wykonanego zdjęcia w odniesieniu do jednego z dwóch 
wybranych standardów (ryc. 2). W tak kompleksowym 
projekcie digitalizacyjnym, jak próba stworzenia doku-
mentacji dla milionów zabytków, konieczne jest zapro-
ponowanie uniwersalnego systemu kontroli jakości, który 
w przypadku dokumentacji 2D poza wiernością odwzoro-
wania barwnego da możliwość weryfikacji rozdzielczości 
wykonanych zdjęć [ppi]12, ich ostrości [MTF]13 oraz jedno-
rodności oświetlenia w obrębie kadru.

Na potrzeby muzealnictwa kwestie związane z prawi-
dłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu 
digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego zostały 
opracowane w ciągu kilku ostatnich lat z inicjatywy Na-
rodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 
Trzy kolejne opracowania14 ogólne, będące efektem kil-
kuletniej pracy ogólnopolskiego zespołu ekspertów kiero-
wanego ze strony NIMOZ przez Annę Kuśmidrowicz-Król, 
zostały w późniejszym okresie uzupełnione kilkoma pu-
blikacjami problemowymi15. Pomimo zamiaru możliwie 
szerokiego potraktowania tematu, wynikającego zresztą 
wprost z ogromnego zróżnicowania zawartości kolekcji 
muzealnych nie można powiedzieć, że zawarte w tych 
tekstach wskazówki i ustalenia można automatycznie 
przenieść na grunt dokumentacji obiektów archeolo-
gicznych. Bez uwzględnienia specyfiki zbiorów archeolo-
gicznych (w tym na przykład dominującego problemu 
dokumentacji milionów fragmentów ceramiki) takie pro-
ste przeniesienie wniosków nie jest rozwiązaniem odpo-

12  ppi (ang. pixels per inch) liczba pikseli przypadająca na cal długości 
odwzorowywanego obrazu. Jest to jednostka miary używana do 
określania rozdzielczości obrazów cyfrowych.

13  Funkcja MTF (ang. Modulation Transfer Function) funkcja 
przeniesienia modulacji jest parametrem w miarodajny sposób 
opisującym rzeczywiste możliwości danego systemu optycznego 
w zakresie odwzorowania ostrego obrazu o dużej ilości szczegółów.

14  Bunsch et al. 2011, 2012, 2013.
15  Pyzik 2013; Bunsch i Sitnik 2014.
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Ryc. 2. Analiza jakości wykonanej doku-
mentacji fotograficznej wygenerowana au-
tomatycznie przez serwis Delt.ae w oparciu 
o przesłane zdjęcie wzorników
Fig. 2. Analysis of the quality of photogra-
phic documentation automatically generated 
by the Delt.ae service based on the submitted 
photo of the templates

wiedzialnym. Na pewno jednak ustalenia opublikowane 
przez NIMOZ mogą zostać tu potraktowane jako punkt 
wyjścia w sytuacji, gdy na gruncie teorii archeologii ta-
kich opracowań brak.

Wszelkie rozważania dokumentacyjne należy zacząć 
od prostego stwierdzenia, że zanim zacznie się myśleć 
o wprowadzaniu czasami użytecznych, ale bardzo za-
awansowanych technologicznie rozwiązań należałoby 
uporządkować kwestie związane z wytworzeniem pod-
stawowej, dwuwymiarowej dokumentacji fotograficznej 
pozwalającej na dobrą identyfikację wizualną posiada-
nych zasobów. Szalenie istotne jest tu doprowadzenie 
do przyjęcia ujednoliconego standardu wymogów tech-
nicznych. Ujednoliconych jednak nie pod kątem sztyw-
nego przyporządkowania danej techniki do typu obiektu, 
a przyjęcia identycznych na terenie całej Polski minimal-
nych wymagań technicznych dla każdej z rozpatrywanych 
metod. Źle zrobione zdjęcie dokumentacyjne po pierw-
sze będzie musiało być prędzej czy później poprawione, 
a po drugie przechowywanie takich danych nie kosztuje 
wcale mniej niż przechowywanie plików, przy tworzeniu 
których użyto właściwego obiektywu, właściwej matrycy 
i zadbano o zadowalające odwzorowanie barwne.

Możemy założyć, że obecnie podstawowym punktem 
odniesienia powinna być dokumentacja fotograficzna 
wykonywana aparatami małoobrazkowymi o matrycy 
typu „pełna klatka” (ang. Full Frame)16, tzn. takimi w któ-

16  Przyjęcie profesjonalnej linii lustrzanek cyfrowych wyposażonych 
w matrycę Full Frame, jako minimalnego zalecanego wyposażenia 
pracowni digitalizacyjnych daje gwarancję wprowadzenia rozwiązań 
sprzętowych charakteryzujących się bardzo dobrą jakością 
wykonania przy zachowaniu rozsądnych nakładów finansowych, 
kształtujących się na poziomie 12 000–15 000 PLN za body.

rych wielkość elementu światłoczułego ma rozmiar 24 
na 36 mm (w takim rozwiązaniu matryca powierzchnię 
864 mm2, co odpowiada dokładnie wielkości pojedynczej 
klatki negatywu w analogowych aparatach małoobrazko-
wych. Aparaty wyposażone w taką matrycę mają zazwy-
czaj od 24 do 36 mln pikseli. W przypadku tej wyższej 
wartości przekłada się to na wielkość pliku RAW przezna-
czonego do archiwizacji wynoszącą około 40 MB i wiel-
kość pliku przeznaczonego do udostępnienia w formacie 
JPEG wynoszącą 10 MB. Oczywiście istnieją różne strate-
gie dotyczące tego, w jakich rozdzielczościach i formatach 
pliki powinny być przechowywane i udostępniane. To tyl-
ko jedna z możliwości. Kluczowe jest jednak wzięcie pod 
uwagę, że w ślad za każdym zrobionym zdjęciem będzie-
my musieli zabezpieczyć przynajmniej 50 MB przestrzeni 
dyskowej (100 MB, o ile będziemy chcieli dysponować 
pełnym niezależnym backupem).

IV.2. Potrzeba zdefiniowania  
jakości dokumentacji RTI

Zastanawiając się nad potencjalnym zastosowaniem in-
nych technik do dokumentacji zabytków archeologicz-
nych warto pamiętać o tym, że o ile kilka lat temu plano-
wanie procesu digitalizacyjnego skupiało się na próbie 
doboru najlepszej dla danego zabytku metody, o tyle 
dzisiaj kształtuje się nieco inne podejście, polegające na 
zastosowaniu kilku różnych metod pomiarowych w sto-
sunku do jednego przedmiotu. W takiej sytuacji bardziej 
wymagające technologicznie i droższe techniki można 
stosować tylko dla najciekawszego fragmentu znaleziska, 
na przykład po to, by zarejestrować ślady użycia konkret-
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nego narzędzia z dokładnościami dużo wyższymi niż stan-
dard przyjęty dla całej powierzchni zabytku.

Dokumentacja RTI (ang. Reflectance Transformation 
Imaging) (ryc. 3) może być tworzona na w pełni zauto-
matyzowanych stanowiskach nazywanych kopułami (ang. 
Doom). Dla zapewnienia jak najlepszej powtarzalności 
pomiaru i trwałości systemu należałoby wyposażyć go 
w barwną kamerę posiadającą migawkę elektroniczną 
oraz około 40 źródeł światła LED zainstalowanych we 
wnętrzu kopuły. Przy całkowitej automatyzacji procesu 
polega on na otwarciu kopuły przez operatora, umiesz-
czeniu dokumentowanego obiektu w wyznaczonym polu, 
zamknięciu kopuły i rozpoczęciu sekwencji pomiarowej. 
Sekwencja składa się z czterdziestu zdjęć wykonanych 
przy zmieniającym się oświetleniu diod. Zebranie da-
nych trwa tu około 30 sekund. Następnie kopułę należy 
otworzyć i obiekt wymienić na kolejny. W tym samym 
czasie dane przesyłane są na komputer obliczeniowy, 
na którym analiza zebranych danych zajmuje około 4 
minut. Przy założeniu, że pełna sekwencja jednego po-
miaru wraz z wyminą obiektu zajmie operatorowi około 
2 minut, jest on w stanie zebrać dane pomiarowe dla 30 
obiektów w ciągu godziny, czyli około 200 w ciągu dnia 
pracy. Przetwarzanie danych trwa dłużej niż zbieranie 
danych z pomiaru, ale przy zastosowaniu odpowiednich 
skryptów automatycznych może ono być realizowane 
praktycznie 24 godziny na dobę. Oznacza to, że system 
po zakończeniu pracy przez operatora jest w stanie bez 
problemu nadgonić przetwarzanie danych przed rozpo-
częciem kolejnego dnia pomiarów. W ten sposób jedno 
zautomatyzowane stanowisko obsługiwane przez jedne-
go operatora jest w stanie wytworzyć około 4000 plików 
.ptm17 miesięcznie. Oddzielnym problemem jest prze-
chowywanie i udostępnianie zebranych w ten sposób 
danych. Przy zastosowaniu kamery o barwnej matrycy 
o rozdzielczości 9 megapikseli pojedyncze generowane 
zdjęcie zapisane w formacie PNG będzie ważyło około 8 
MB. Oznacza to około 320 MB danych dla jednej sekwen-

17  ptm – ang. Polynomial Texture Mapping – specjalna forma 
pliku fotograficznego, przechowująca informacje o zmiennych 
warunkach oświetleniowych dla całej obserwowanej powierzchni.

cji pomiarowej, do których trzeba dodać wynikowy plik 
w formacie .ptm o wadze co najmniej 50 MB. Oznacza to 
konieczność udostępnienia 200 GB danych miesięcznie 
i trwałego przechowywania 1.4 TB danych z jednego tyl-
ko stanowiska pomiarowego. Ze względu na ograniczenia 
technologiczne, takie jak brak możliwości łączenia plików 
RTI ze sobą oraz wymagany dobry poziom odwzorowania 
detalu, tego typu dokumentację wykonuje się najczęściej 
dla obszaru roboczego nie większego niż 40 na 40 cm. 
Jest to zatem bardzo ciekawa technika do prezentacji 
zbiorów monet, medali, płaskich reliefów.

IV.3. Potrzeba zdefiniowania  
jakości dokumentacji trójwymiarowej

W przypadku, w którym rozważana byłaby potrzeba 
masowego odwzorowania geometrii przechowywanych 
obiektów (ze szczególnym naciskiem na fragmenty cera-
miczne) należałoby rozważyć w pierwszej kolejności za-
stosowanie stanowiska fotogrametrycznego. W porów-
naniu do innych metod dokumentacji trójwymiarowej 
fotogrametria ma najmniejsze wymagania sprzętowe 
i relatywnie szybki proces przetwarzania, dzięki czemu 
jednostkowy czas wytworzenia takiej dokumentacji nie 
jest długi. Osiągnięcie precyzji pomiaru na poziomie kil-
ku dziesiątych mm powinno być atrakcyjne w przypad-
ku pewnej grupy analiz porównawczych. Umieszczenie 
w niezmiennej konfiguracji dziewięciu barwnych kamer 
cyfrowych o rozdzielczości na przykład 9 mln pixeli po-
zwoliłoby za pomocą jednoczesnej akwizycji trwającej 
około 2 sekund zebrać dane wystarczające do odwzo-
rowania kształtu takiego fragmentu z rozdzielczością 
przestrzenną wynoszącą około 0,3 mm. Analiza danych 
z takiego programu, prowadzona z pomocą automatycz-
nych algorytmów, powinna zająć nie więcej niż 7–8 mi-
nut. Każdy z elementów ceramiki musiałby być mierzony 
najpierw z jednej, a następnie z drugiej strony. Trzeba 
pamiętać tu o tym, że wzajemne dopasowanie i połącze-
nie obu tych skanów raczej nie byłoby możliwe. Nie zo-
stałaby także zarejestrowana informacja o krawędziach. 
Taki dookólny pomiar każdego fragmentu wymagałby 

Ryc. 3. Przykład dostępnej on line do-
kumentacji w technice RTI, która pozwala 
końcowemu użytkownikowi na oglądanie 
dokumentacji 2D z możliwością swobodnego 
manipulowania oświetleniem (Internet: http://
iip2.bu.uni.wroc.pl/ms/rti/437217_1868_RTI/
viewer.html)
Fig. 3. An example of on-line documenta-
tion available in the RTI technique that allows 
the end-user to view 2D documentation with 
the ability to freely manipulate with ligh-
ting (Internet: http://iip2.bu.uni.wroc.pl/ms/
rti/437217_1868_RTI/viewer.html)
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skonstruowania o wiele bardziej skomplikowanego sta-
nowiska i wiązałby się z nieporównywalnie większym 
nakładem pracy zarówna w czasie zbierania danych, jak 
i w czasie ich późniejszego przetwarzania.

Przykładem prób zastosowania takiego bardziej skom-
plikowanego systemu fotogrametrycznego w archeologii 
jest użycie stanowiska Focus Sphere (autorskie opraco-
wanie Witolda Niewiema z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie). Urządzenie nazywane Zautomatyzowaną 
Platformą Fotogrametryczną ma postać ramienia (po któ-
rym przesuwany jest aparat fotograficzny) zestawionego 
ze stolikiem obrotowym. Pozwala to na dość dokładne 
pozycjonowanie detektora w wielu różnych pozycjach 
kątowych w stosunku do fotografowanego obiektu.

V. Problematyka udostępniania  
danych trójwymiarowych

Nawet decyzja o potrzebie wykonania trójwymiarowej 
dokumentacji określonego typu zabytku lub jego frag-
mentu nie jest decyzją końcową, gdyż niezwykle istotny 
jest poziom precyzji geometrycznego odwzorowania po-
wierzchni, jaki w danym przypadku zostanie uznany za 
niezbędny ze względu na docelowy poziom dokładności, 
jaki będzie wymagany przez końcowego użytkownika. 
Może się okazać, że będzie on wyższy niż istniejące dziś 
możliwości udostępniania dziś tego typu danych za po-
średnictwem Internetu. W takiej sytuacji, o ile możliwe 
jest przy dzisiejszym stanie techniki wykonanie pomiarów 
w docelowej rozdzielczości przestrzennej, która będzie 
satysfakcjonująca także za 20–30 lat, to akwizycja danych 
powinna być z taką rozdzielczością przeprowadzona. Ta-
kie podejście powinno uchronić nas przed koniecznością 
powtórnego wykonywania dokumentacji tych samych 
obiektów po upływie kilku lat z wyższą dokładnością. Po-
siadając dane wzorcowe o wyższej jakości, można na ich 
podstawie przygotowywać wraz z rozwojem możliwości 
udostępniania coraz pełniejsze wersje prezentacyjne. 
Na razie jednak, jeżeli mówimy o udostępnianiu danych 
trójwymiarowych, to rozpatrując poziom ich użyteczności 
powinniśmy brać pod uwagę trzy czynniki18:

1. Zakres udostępnienia danych trójwymiarowych, ro-
zumiany jako możliwości zdalnego udostępniania danych 
poprzez Internet i poziom wymagań sprzętowych, jakie 
musi spełnić końcowy użytkownik tych danych.

2. Stopień interaktywności udostępnianych danych, 
rozumiany jako zakres kontroli końcowego użytkownika 
nad pozycjonowaniem modelu, możliwościami kontroli 
nad wirtualnym oświetleniem modelu oraz dodatkowymi 
możliwościami analitycznymi, takimi jak mierzenie odle-
głości lub pól powierzchni.

3. Jakość udostępnianych danych, rozumiana jako 
poziom jakości odwzorowania dostępny dla końcowego 

18  Analiza możliwości udostępniania danych trójwymiarowych 
nawiązuje do wniosków przedstawionych w: Bunsch i Sitnik 2017.

użytkownika w stosunku do jakości danych zebranych 
w procesie pomiarowym.

Obecnie w stosunku do wysokorozdzielczych modeli 
trójwymiarowych realne są do spełnienia jedynie dwa z 
trzech powyższych warunków jednocześnie. Mamy tu do 
czynienia z kilkoma możliwościami:

1. Rendering w wysokiej rozdzielczości – spełnione zo-
staje kryterium szerokiego udostępnienia, bo film można 
opublikować na YouTube lub Vimeo, możliwe jest także 
wykonanie animacji z danych w pełnej rozdzielczości lub 
tylko nieznacznie uproszczonych. Nie można natomiast 
w tym wypadku mówić o interaktywności, bo ścieżka, 
po której porusza się kamera jest z góry ustalona (w taki 
sposób w na przykład 50-sekundowym filmie jakości HD 
można zaprezentować model składający się z 880 milio-
nów punktów, a umieszczony w Internecie plik z animacją 
waży tylko 100 MB).

2. Galeria modeli 3D umieszczona na zewnętrznym 
serwisie w postaci siatek trójkątów liczących przykłado-
wo około 4 mln trójkątów – spełnione zostaje kryterium 
szerokiego udostępnienia oraz możliwa jest pełna inte-
rakcja z modelem, łącznie z możliwością swobodnego 
operowania oświetleniem, a nawet oglądaniem mo-
delu w środowisku VR19. Jakość modelu jest natomiast 
znacznie ograniczona i wymaga kilkudziesięciokrotnego 
uproszczenia w stosunku do danych wyjściowych.

3. Wizualizacja chmury punktów w pełnej rozdzielczo-
ści dostępna na lokalnej stacji roboczej – w takim wypadku 
mamy dostęp do modelu o bardzo wysokiej jakości i pełną 
możliwość interakcji, natomiast bardzo ograniczony jest 
zasięg takiego udostępnienia. Wymaga bowiem wizyty 
w instytucji, która dane pomiarowe udostępnia na odpo-
wiednio zoptymalizowanych szybkich stacjach roboczych.

W latach 2009–2012 w Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie prowadzone były badania w celu określenia 
optymalnej rozdzielczości przestrzennej skanowania trój-
wymiarowego pozwalającego na analizę cech warsztato-
wych zabytku. Pomiary wykonane w technice skanowania 
z oświetleniem strukturalnym objęły ponad sześćdziesiąt 
próbek technologicznych reprezentujących różne typy 
materiałów i technik, z jakimi można się spotkać w przy-
padku zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego. 
Próbki te zostały zmierzone w trzech rozdzielczościach 
przestrzennych (1000, 2500 i 10 000 punktów pomiaro-
wych na mm2). Prowadzona we współpracy z konserwa-
torami, historykami sztuki i archeologami analiza efektów 
tych prac wykazała, że dla większości typów powierzchni 
do odwzorowania drugorzędowych cech zabytku wyma-
gana jest rozdzielczość przestrzenna skanowania wyno-
sząca 2500 punktów na mm2. Rozdzielczość taka przy nie-
pewności pomiarowej na poziomie 6–7 µm i odległości 
między sąsiednimi punktami w chmurze punktów będą-
cej bezpośrednim efektem pomiaru wynoszącej 20 µm 

19  VR (ang. Virtual Reality) rzeczywistość wirtualna, techniki 
symulujące wrażenie przestrzennego postrzegania wirtualnej 
rzeczywistości przy wizualizacji modeli trójwymiarowych.
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daje możliwość odwzorowania w danych trójwymiaro-
wych zmian geometrii na poziomie 1/25 mm. Taki poziom 
dokładności odwzorowania został w Muzeum Pałacu Kró-
la Jana III w Wilanowie przyjęty jako referencyjny do two-
rzenia dokumentacji trójwymiarowej niewielkich zabyt-
ków rzeźbiarskich lub fragmentów większych zabytków. 
Trzeba mieć jednak świadomość, że wykonanie pełnej 
dokumentacji niewielkiej ceramicznej rzeźby biskwitowej 
wymaga kilkunastu dni pomiarów na zrobotyzowanym, 
półautomatycznym stanowisku pomiarowym, przekła-
dając się na konieczność wykonania kilkuset sekwencji 
pomiarowych i wytworzenia 0,3–0,4 TB danych dla jed-
nego tylko obiektu. Przykładowo pomiary figury biskwi-
towej zwanej Apollo Kitarodos20 obejmowały wykonanie 
1548 sekwencji pomiarowych i zebrania ponad 380 GB 
danych pomiarowych. Przetwarzanie tych danych prowa-
dzone równolegle z pracami pomiarowymi zaowocowało 
finalnym modelem w postaci chmury liczącej 540 milio-
nów punktów, a uproszczony model wizualizacyjny prze-
znaczony do oglądania na lokalnym serwerze 140 mln 
punktów21. Dzisiaj nie ma rozwiązań technicznych, które 
dawałyby możliwość udostępniania danych z pomiarów 
o takiej jakości w Internecie. Możliwości te rozwijają się 
jednak bardzo dynamicznie i praktycznie z każdym rokiem 
będą dawały możliwość pokazywania modeli o większej 
ilości szczegółów. Obecnie ze względu na to, że większość 
aplikacji przystosowana jest do wyświetlania modeli trój-

20  Numer inwentarzowy obiektu Wil. 681.
21  Plik ten o wadze 10,1 GB przeznaczony jest do wyświetlania 

w specjalnym oprogramowaniu, stworzonym na Wydziale 
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej do przeglądania gęstych 
chmur punktów (OGX Massive).

wymiarowych w postaci siatek trójkątów, konieczne jest 
uproszczenie posiadanego modelu w postaci chmury do 
około 8–9 mln punktów i w oparciu o te dane stworze-
nia modelu liczącego około 15–16 mln trójkątów. Testy 
przeprowadzone w Wilanowie w ciągu ostatniego roku 
wykazały, że najlepsze dostępne na rynku programy do 
przetwarzania chmur punktów w wysokorozdzielcze siatki 
pracują efektywnie ze zbiorami do około 18–20 mln trój-
kątów. Wykorzystywany obecnie do prezentacji wilanow-
skiej kolekcji modeli trójwymiarowych serwis Sketchfab 
pozwala na załadowanie modeli liczących 4–5 milionów 
trójkątów i taki jest obecnie poziom dokładności modeli, 
jakie można udostępnić poprzez Internet z możliwością 
płynnego odtwarzania na nawet mało wydajnych urzą-
dzeniach końcowych. Modele z serwisu Sketchfab można 
oglądać na w zasadzie każdym komputerze o bardzo pod-
stawowej konfiguracji biurowej, a nawet na większości 
modeli smartfonów. Z tego powodu w działającej w wi-
lanowskim muzeum Pracowni Dokumentacji Trójwymia-
rowej przyjęto, że obecnie na potrzeby udostępniania 
w Internecie posiadane modele upraszczamy do pozio-
mu 4 mln trójkątów. Na pytanie, dla jak dużej grupy od-
biorców jest to już dokładność satysfakcjonująca można 
sobie odpowiedzieć samemu, oglądając jeden z zamiesz-
czonych tam ponad trzydziestu modeli22 (ryc. 4). Niedaw-

22  Link do kolekcji modeli z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
na serwisie Sketchfab: https://sketchfab.com/muzeum_wilanow. 
Po załadowaniu modelu można zmieniać sposób jego oświetlenia 
myszką z wciśniętym lewym przyciskiem (przy jednoczesnym wci-
śnięciu lewego przycisku „alt” na klawiaturze. Zmianę powiększe-
nia modelu kontrolujemy rolką „scroll”. Dodatkowo, po wybraniu 
trzeciej ikonki od lewej strony na pasku widocznym w prawym 
dolnym narożniku okna (ikonka „Model inspector”), użycie drugiej 

Ryc. 4. Dostępny na serwisie Sketchfab model trójwymiarowy rzeźby biskwitowej Składająca ofiarę (numer inwentarza muze-
alnego Wil. 675) o wysokości 33 cm, wykonanej w Miśni około 1784 roku (Internet: https://sketchfab.com/models/a01fc17dce2c-
41d0a4bec4c5b8b0441c)
Fig. 4. The three-dimensional model of the biscuit sculpture Woman who sacrifices an offering (museum inventory number 
Wil. 675) with a height of 33 cm, made in Meissen, around 1784, available on the Sketchfab website, (Internet: https://sketchfab.
com/models/a01fc17dce2c41d0a4bec4c5b8b0441c)
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no ten sam serwis zapowiedział wprowadzenie w roku 
2019 nowego rozwiązania technicznego, które da możli-
wość umieszczania i przeglądania na tym portalu modeli 
liczących nawet do 80 mln trójkątów, a jest to tylko jeden 
z wielu ośrodków pracujących nad optymalizacją i zwięk-
szeniem jakości modeli przestrzennych udostępnianych 
w sieci. Wszelkie rozwiązania digitalizacyjne bazujące 
na dokładnym określeniu jakości danych, jakie będą po-
trzebne końcowym użytkownikom są bardzo wymagające 
przy ich wdrażaniu, w dłuższej perspektywie dają jednak 
możliwość wypracowania rozwiązań technicznych, które 
będą mogły być uznawane za standardy przez długie lata.

VI. Możliwości analizy danych  
trójwymiarowych

Analizowanie zbiorów znalezisk archeologicznych na 
podstawie gromadzonej, a następnie udostępnianej za 
pośrednictwem Internetu, dokumentacji cyfrowej dają 
nadzieję na całkowite zrewolucjonizowanie w przyszłości 
metodyki opracowywania znalezisk. Od lat prowadzone 
są badania nad możliwościami automatycznego klasyfi-
kowania typów ceramiki lub rekonstruowania pierwotne-
go kształtu zniszczonych przedmiotów na podstawie ana-
lizy geometrii zachowanych fragmentów23. Opracowania 
takie powstają także w krajowych centrach rozwoju trój-
wymiarowych technik pomiarowych, takich jak Wydział 
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej24. Niestety, na 
razie prace te nie znalazły przełożenia na w pełni działa-
jący, gotowy do wdrożenia system. Nie znamy również na 
razie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu przyjęcie 
takiej metody pomiarowej mogłoby zrewolucjonizować 
możliwości opracowywania ceramiki, a w jakim stopniu 
wygenerowałoby kolejne, jeszcze trudniejsze do spełnie-
nia wymagania pomiarowe. Na razie głównymi proble-
mami sygnalizowanymi przez autorów jest niewystarcza-
jąca jakość skanowania fragmentów ceramiki będących 
przedmiotem badań oraz potrzeba stworzenia bardzo 
zaawansowanych, samouczących się algorytmów, które 
będą w stanie prawidłowo przetwarzać tak duże zbiory 
danych. Trzeba też mieć świadomość tego, że kiedy taką 
technologię uda się dopracować, będzie ona na początku 
prawidłowo działała w przypadku fragmentów ceramiki 
wysokowypałowej, o czystych krawędziach przełamów 
i geometrii, która nie odkształciła się w wyniku długie-
go przebywania w wilgotnym środowisku. Zanim odpo-
wiednie oprogramowanie będzie w stanie prawidłowo 
interpretować różnego typu dodatkowe zmienne (takie 
jak zmiany, jakim podlegały poszczególne fragmenty tego 
samego zabytku od momentu zniszczenia do chwili od-
nalezienia przez archeologów) miną zapewne kolejne 

ikonki z lewej w zakładce „Wireframe” spowoduje wyświetlenie 
modelu w postaci siatki trójkątów.

23  Neamtu et al. 2012.
24  Jasiński 2008.

dziesiątki lat. Z drugiej strony jeżeli dziś nie zaczniemy 
prowadzić długofalowych prac w tym kierunku, ten mo-
ment przesunie się o kolejne pokolenie.

VII. Konieczność strukturyzowania  
danych pomiarowych w systemach  
bazodanowych 

Szeroko zaplanowanego procesu cyfryzacji nie można 
planować wyłącznie w oparciu o techniczne parametry 
technik przewidzianych do wykorzystania na etapie zbie-
rania danych pomiarowych. W sytuacji, w której mówi-
my o ogromnych ilościach zabytków, które według tych 
samych reguł będą dokumentowane przynajmniej w kil-
kunastu centrach na terenie całego kraju, konieczne jest 
posiadanie odpowiednio skonstruowanego systemu bazo-
danowego, w którym wszystkie te dane będą umieszczane. 
Niezbędne jest tu zarówno przyjęcie ujednoliconych zasad 
opisu metadanych technicznych, jak również zaakcepto-
wanego przez całe środowisko obowiązującego minimum 
danych opisowych odnoszących się do danego znaleziska, 
stanowiska, na którym zostało pozyskane, osób, które zaj-
mowały się jego opracowaniem i interpretacją. Docelo-
wo, prawdopodobnie optymalnym rozwiązaniem byłoby 
powiązanie takiego systemu bazodanowego z możliwo-
ściami systemu informacji przestrzennej, co pozwoliłoby 
dodatkowo pozycjonować dany zabytek w przestrzeni nie 
tylko w odniesieniu do innych znalezisk z tego samego od-
cinka, ale też szerzej topografii danego typu zabytku w skali 
całego kraju. Szukając systemu, który charakteryzowałby 
się wystarczającą otwartością i dawał możliwość przeszu-
kiwania zasobów udostępnianych nawet z wielu różnych 
podsystemów można oprzeć się na rozwiązaniach przygo-
towywanych obecnie na potrzeby muzealnictwa. Nie na-
leży jednak liczyć na to, że nawet jeżeli za kilka lat muzea 
w Polsce wejdą w posiadanie kompleksowego i dopraco-
wanego systemu do zarządzania i udostępniania swoich 
zasobów, to rozwiązanie takie będzie można automatycz-
nie zaadoptować na gruncie zbiorów archeologicznych. Po-
dobnie jak w przypadku standardów dokumentacyjnych, 
specyfika prac archeologicznych i późniejszych metod 
wykorzystania tego typu danych musi zostać uwzględ-
niona już na etapie dopracowywania takiego systemu. 
Zastanawiając się tu nad odpowiednim kierunkiem prac 
można oczywiście zacząć od przeanalizowania systemów 
opisu muzealiów takich jak na przykład Spectrum25 lub 
sprawdzenia możliwości zaadoptowania systemów słow-
nikowych opracowywanych od dziesięcioleci przez takich 
potentatów w zakresie projektów badawczo-rozwojowych, 
jak J. Paul Getty Trust. Trzeba mieć jednak świadomość, że 
prawdopodobnie nie będą one uwzględniały wielu aspek-
tów wynikających ze specyfiki archeologii, a zwłaszcza ar-
cheologii ziem polskich.

25  https://www.nimoz.pl/baza-wiedzy/zarzadzanie-zbiorami/
spectrum.
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W ramach prac terenowych, prowadzonych w czasie 
trwania prac eksploracyjnych, nie ma najczęściej możli-
wości wykonania dokumentacji wszystkich znalezisk. Ten 
etap prac najczęściej odkładany jest na czas opracowania 
studyjnego. Szukając pewnych nowatorskich rozwiązań, 
które już dziś stosowane są w ramach prac archeologicz-
nych warto zwrócić się w kierunku misji archeologicznych 
pracujących poza granicami naszego kraju. Ze względu 
na konieczność pozostawienia znalezionych zabytków 
w kraju, w którym prowadzone są badania – dostęp do 
nich ograniczony jest zazwyczaj do czasu trwania samej 
misji, misje te zmuszone są kierować znacznie większą 
część swoich środków na tworzenie możliwie dobrej do-
kumentacji. Konieczność położenia większego nacisku na 
proces cyfryzacji owocuje tu próbami wdrożenia nawet 
na niewielką skalę możliwie zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych. Na pewno przy wypracowywaniu zało-
żeń procesu cyfryzacji przygotowywanego dla wszystkich 
zabytków archeologicznych należałoby z takich doświad-
czeń skorzystać.

Viii. Kierunki przyszłych prac

Liczba zagadnień, które muszą zostać wzięte pod uwagę 
przy próbie wypracowania nowoczesnej metodyki doku-
mentacyjnej dla zabytków archeologicznych jest ogromna 
i znacznie przekracza ramy nie tylko pojedynczego artyku-
łu, ale także poziom kompetencji jednej osoby. Rozstrzy-
gniecie poszczególnych problemów wskazanych w tekście 
wymaga podejścia wieloetapowego. Począwszy od zapro-
ponowania kierunku prac na drodze dyskusji grupy eks-
pertów, poprzez wypracowanie rozwiązań prototypowych 
i zastosowania ich dla niewielkich liczebnie zbiorów zabyt-
ków, aż po środowiskową konsultację efektu takich prac 
i doprowadzenie do przyjęcia ogólnie przestrzeganych re-
guł. Mając świadomość wielu uproszczeń, na które musia-
łem się zdecydować, jak również tego, że niektóre szalenie 
istotne zagadnienia, takie jak np. wymagania dla systemów 
bazodanowych zarządzających digitalizowanymi zasobami, 
potraktowałem jedynie sygnalnie, mam nadzieję, że ten 
tekst zachęci wiele osób do ożywionej i owocnej dyskusji.
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Eryk Bunsch

The issues of creating visual and measurement  
documentation of archaeological finds

Summary

In the absence of ready-made solutions, the development of 
principles of visual and measurement documentation of ar-
chaeological finds requires definition and implementation as 
soon as possible. The solutions adopted in this respect will 
have a direct impact on the parallely formed ideas how to store 
archaeological finds in parallel. From the point of view of ef-
fectiveness, the best results would be achieved by organising 
a network of digitisation labs with specialised and automated 
documentation stands. However, it must be remembered that 
when planning the digitisation process, we must determine the 
ways of its implementation in at least five stages: 

1. collecting measurement data (using two and/or three-
dimensional techniques),

2. processing of measurement data to a fully usable form, 
characteristic for a given documentation technique,

3. introduction of the acquired data to the archiving data-
base system and supplementing the measurement documenta-
tion files with descriptive and technical metadata,

4. issuing forms of acquired documentation files prepared 
for sharing in the Internet along with the metadata, while main-
taining a unified API protocol that would enable automatic 
searching of the entire resource,

5. organisation of the IT infrastructure enabling safe, long-
term storage of all generated data along with assuring the sys-
tematic development of this system.

Such an approach, however, means not so much choos-
ing one universal documentary technique, but in some cases 
combining several different techniques for selected fragments 
of the same historical object. Due to the lack of existing deci-
sions, the resolution of individual problems mentioned here re-
quires a multi-stage approach: starting from proposing a work 
direction through the discussion of the expert group, through 
working out prototype solutions and applying them to small 
collections of finds, to wide consultation of the effect of such 
works and achieving the generally accepted rules. Then, cre-
ating the possibility of analysing collections of archaeological 
finds on the basis of the digital documentation gathered and 
then made available via the Internet can give hope for a future 
complete revolution of the methodology for the analysing of 
archaeological finds.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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