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09265/14 Instytut Badań nad
Dziedzictwem
Kulturowym Europy

Dziedzictwo II
Rzeczypospolitej - badania i
kwerendy oraz digitalizacja
archiwaliów kościelnych

Zadanie jest kontynuacją projektu finansowanego w 2013 r. przez Ministra Kul Białystok
tury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie polega na digitalizacji nieznanych mat
eriałów z zespołów poloników znajdujących się w archiwach watykańskich. Są
to materiały do tej pory w ogóle niedostępne, gdyż były utajnione do 2006 r.,
a teraz sukcesywnie opisywane i udostępniane . Dotychczas wnioskodawca zdi
gitalizował ok. 19 tysięcy archiwaliów, co jest nadal zbyt małą liczbą. Zadanie
wymaga jednak dalszej kontynuacji procesu dokumentacyjnodigitalizacyjnego
. W obecnym etapie będą digitalizowane kolejne materiały z okresu dwudziest
olecia międzywojennego, za nuncjatury abp. Francesco Marmaggiego i Lorenz
o Lauriego. W projekcie zostanie zdigitalizowanych ok. 7 tys. stron dokument
ówpoloników, które dokumentują historię II RP.

PODLASKIE

2014

54 000 zł

45 500 zł

2014-05-07

54,80

0 zł

09271/14 Pro Stojanów  Dla
Stojanowa

Dalsze prace remontowokonserwatorskie dachu
kościoła pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w
Stojanowie, obwód Lwowski

Ze względu na zasadnicze nieszczelności w pokryciu wraz z wadliwą obróbką Rusiec
blacharską (przy połączeniu połaci wschodniej nawy ze ścianą wieży
fasadowej, przy połączeniu wieżyczki na sygnaturkę z połaciami transeptu, a
także w koszach utworzonych z przecięcia więźby nawy z transeptem) dach nie
nadaje się do dalszej eksploatacji. Na elementach konstrukcyjnych więźby
dachowej stwierdzono liczne ślady działalności gryzoni, pleśni oraz owadów.
Mocno uszkodzonymi elementami są fragmenty więźby znajdujące się przy
murze wieży fasadowej i wieżyczki na sygnaturkę. Zawilgocone elementy
konstrukcyjne podlegają korozji atmosferycznej i biologicznej  występuje tam
zgnilizna brunatna w latach, krokwiach, płatwach czy jętkach. Elementarnym
celem jest wyeliminowanie nieszczelności oraz wzmocnienie konstrukcji
pokrycia poprzez wymianą zniszczonych elementów drewnianych z uwagi na
to, że dalsze utrzymywanie dachu w obecnym stanie technicznym powoduje
dewastację całego budynku.

MAZOWIECKIE

2014

89 850 zł

75 475 zł

2014-05-15

54,40

0 zł

09278/14 Stowarzyszenie "Dom
Kaukaski w Polsce"

Dawne obserwatorium na
Górze Pop Iwan w
Czarnohorze, Ukraina – prace
konserwatorskozabezpieczające, etap IV.

Przedmiotem zadania jest realizacja IV etapu prac konserwatorskoWarszawa
zabezpieczających d. Obserwatorium astronomicznometeorologicznego im.
Marszałka Piłsudskiego na górze Pop Iwan (Czarnohora, Ukraina). Celem prac
zaplanowanych w 2014 r. jest poprawa stanu konserwatorskiego oraz
zabezpieczenie obiektu, stanowiącego przykład dziedzictwa kulturowego i
naukowego Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Realizacja
zadania będzie kolejnym krokiem zmierzającym do przywrócenia d.
Obserwatorium funkcji badawczo-naukowych i schroniska akademickiego. W
ramach zadania wykonany zostanie IV etap niezbędnych prac konserwatorsko
zabezpieczających.

MAZOWIECKIE

2014

148 000 zł

125 800 zł

2014-05-12

54,00

0 zł

09259/14 Stowarzyszenie Edukacji Między Litwą Środkową a
i Dialogu "Fontis et
województwem wileńskim 
Futura"
administracja centralna
(digitalizacja dokumentów
archiwalnych). Etap I

09283/14 Fundacja Communi
Hereditate

POLONOTEKA - centralny
inwentarz ruchomych
zabytków polskiego
dziedzictwa kulturowego
przechowywanych za granicą.

09262/14 Stowarzyszenie Edukacji Miasta Polesia - dwie stolice:
i Dialogu "Fontis et
Pińsk i Brześć nad Bugiem
Futura"
(digitalizacja dokumentów
archiwalnych). Etap I

Celem prezentowanego projektu jest pozyskanie, zdigitalizowanie i
Białystok
udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących dziejów centralnej
administracji rządowej Okręgu Administracyjnego Wileńskiego w latach 1922
1925. Poprzez podjęte działania autorzy projektu pragną wzmocnić ochronę
oraz upowszechnić wiedzę o polskim dziedzictwie dawnych wschodnich ziem II
Rzeczypospolitej, którego ważną częścią w okresie międzywojennym było
Wilno i Wileńszczyzna wpisane w trwający wówczas konflikt polskolitewski.
Wybrane dokumenty zostaną umieszczone w domenie publicznej Podlaskiej
Biblioteki Cyfrowej w wolnym, bezpłatnym i bezterminowym dostępie.
Rozpropagowaniu informacji o przygotowanych zbiorach służyć będą
ogłoszenia na stronach internetowych Stowarzyszenia, współpracujących w
ramach projektu instytucji, archiwów oraz głównych bibliotek w kraju i za
granicą.

PODLASKIE

2014

36 000 zł

30 600 zł

Projekt polega na ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą,
Warszawa
poprzez stały monitoring znajdujących się tam poloników, w szczególności
oferowanych na światowym rynku sztuki oraz przechowywanych w muzeach,
galeriach, kolekcjach i antykwariatach. Narzędziem będzie innowacyjny wortal
internetowy, zawierający inwentarz poloników o szczególnym znaczeniu dla
kultury polskiej, bezpłatnie dostępny i aktualizowany raz na 24 h, zasilany
przez wyniki pracy stale działającego w tle, specjalnie zaprojektowanego
algorytmu, przeszukującego zdefiniowane zasoby Internetu. W ramach
projektu obędzie się konferencja, kwerendy internetowe i 2 stacjonarne: w
Szwecji i na Ukrainie  we Lwowie, gdzie eksperci ocenią stan zachowania
kolekcji Bolesława Orzechowicza. Celem projektu jest udostępnienie
sumarycznej wiedzy o zabytkach polskiego dziedzictwa w obcych zbiorach,
jego popularyzacja  także wśród obcokrajowców, oraz co prawdopodobne,
ujawnienie dzieł utraconych, w czym wnioskodawca ma zasługi.

Celem prezentowanego projektu jest pozyskanie, zdigitalizowanie i
Białystok
udostępnienie materiałów dotyczących dziejów dwóch największych w
okresie międzywojennym miast Polesia, obecnie znajdujących się poza
granicami Rzeczypospolitej. Poprzez podjęte działania autorzy projektu pragną
wzmocnić ochronę oraz upowszechnić wiedzę o polskim dziedzictwie dawnych
wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, którego ważną częścią w okresie
międzywojennym były miasta kresowe. Wybrane dokumenty zostaną
umieszczone w domenie publicznej Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej w wolnym,
bezpłatnym i bezterminowym dostępie. Rozpropagowaniu informacji o
przygotowanych zbiorach służyć będą ogłoszenia na stronach internetowych
Stowarzyszenia, współpracujących w ramach projektu instytucji, archiwów
oraz głównych bibliotek w kraju i za granicą.

2014-05-15

51,80

0 zł

2015

24 000 zł

20 400 zł

MAZOWIECKIE

2014

143 900 zł

114 900 zł

2014-05-07

51,20

0 zł

PODLASKIE

2014

36 000 zł

30 600 zł

2014-05-15

51,00

0 zł

2015

24 000 zł

20 400 zł

