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Zajęcia mają na celu przedstawienie praktycznych sposobów
ochrony dziedzictwa i jego muzealizacji ze szczególnym
nastawieniem na formy i sposoby ochrony przestrzeni
kulturowej (ocena oddziaływania czynników zewnętrznych na
środowisko kulturowe, formy ochrony przestrzeni).
Treść merytoryczna: 1) analiza aktów prawnych ze
szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących form
ochrony dziedzictwa, 2) sposoby ochrony w odniesieniu do
uwarunkowań wynikających z planowania przestrzennego, 3)
sposoby wyznaczania stref ochrony konserwatorskiej, 4)
procedury tworzenia parków kulturowych, 5) formy i sposoby
muzealizacji dziedzictwa kulturowego.
The programme aims at presenting practical means of
conservation in heritage and its preservation and conservation in
particular respect to the form and means of preserving cultural
spaces (assessment of external factors affecting the cultural
environment, forms of preserving the immediate environment).
Programme: 1) analysis of legal acts in particular respect to the

Cele i efekty kształcenia:

Objectives and learning
outcomes:

Zalecana literatura:

preservation of heritage, 2) preservation methods in relation to
limitations arising from spatial planning, 3) procedures relating
to the creation of cultural parks, 4) forms and methods of
cultural heritage preservation and conservation.
Student:
1) uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat sposobów ochrony
dziedzictwa kulturowego. Orientuje się w najnowszych
procedurach związanych z powoływaniem parków kulturowych
i definiowaniem stref ochrony konserwatorskiej. Wie, jakie
formy ochrony dziedzictwa są definiowane przez prawo i jakie
powinny być tego konsekwencje w polityce konserwatorskiej
państwa. Wie gdzie odnaleźć odpowiednie dokumenty: decyzje
konserwatorskie, plany miejscowe zagospodarowania
przestrzennego;
2) rozumie w jaki sposób funkcjonuje system ochrony dóbr
kultury, zna zasady, na których opierają się wszelkie działania
administracyjne mające służyć ochronie dziedzictwa;
3) posiada umiejętności i kompetencje konieczne do podjęcia
prac związanych z ochroną dziedzictwa takie, jak:
zdefiniowanie adekwatnych w konkretnym przypadku form
ochrony, wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej dla
zabytków nieruchomych, stworzenie oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko kulturowe, skonstruowanie ekspertyzy
konserwatorskiej do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Learning Outcomes
1) Students shall gain an advanced knowledge of the basics
in respect to:
 cultural heritage methodology in the context of the
newest procedures tied to the establishment of cultural
parks and definition of preservation zones
 forms of heritage preservation defined by law and their
consequences in government preservation/conservation
policy.
2) Students shall gain an understanding of:
 the function of a preservation system of cultural
products
 the principles of all administrative functions serving the
preservation of heritage.
3) Students shall gain the skills and competencies necessary
to:
 undertake work in the preservation of heritage such as
defining adequate forms of preservation in particular cases
 identify zones of preservation for immovable relics
 create an assessment of the effects of investment on the
cultural environment
 create preservation/conservation expertise for local
planning in spatial planning.
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