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Grupa treści kierunkowych
Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
II rok studiów I stopnia, stacjonarnych (nowy program); semestr I
IV rok studiów I stopnia, stacjonarnych (stary program); semestr I
Dr Marcin Szyma
Nie dotyczy

Konwersatorium
Brak wymagań wstępnych.
30
4 ECTS
NIE
Opanowanie podstawowej wiedzy o dziejach ochrony zabytków, od
starożytności do czasów współczesnych, doktrynach konserwatorskich,
metodologii i standardach współczesnych działań konserwatorskich,
znaczeniu badań konserwatorskich dla historii sztuki i nauk
pokrewnych, systemie ochrony zabytków w Polsce, w przeszłości i
obecnie. Zaznajomienie uczestników zajęć problematyką ekspozycji
zabytku, jego adaptacji do nowych potrzeb, zagadnieniami ochrony
krajobrazu i środowiska kulturowego
Wykład konwersatoryjny, ilustrowany slajdami.
1.
Uczestnictwo w zajęciach.
2.
Poprawne napisanie testu ilustrowanego slajdami.

1. Pomnik i zabytek - rozwój historyczny pojęć, ich etymologia i
definicja. Pojęcia substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego.
2. Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym (w tym
problem tzw. polskiej szkoły konserwatorskiej).
3. System ochrony zabytków w Polsce, w przeszłości i obecnie;
organizacje zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego w
Polsce, Europie i na świecie.
4. Problemy zmiany, utrzymania lub przywrócenia tradycyjnej
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Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego przedmiotu

funkcji budowli zabytkowej; modernizacja zabytku. Konserwacja
zachowawcza, konserwacja w formie trwałej ruiny, rekonstrukcja,
anastyloza, pastisz konserwatorski, „świadek”, atrapa widokowa,
rezerwat archeologiczny.
5. Konserwacja zespołów miejskich, muzeifikacja i rewitalizacja.
Konserwacja ogrodów, ochrona krajobrazu.
6. Badania konserwatorskie; dokumentacja konserwatorska.
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