
KARTA PRZEDMIOTU 

 

Nazwa przedmiotu:  

WARTOŚCI KULTUROWE INŻYNIERII BUDOWLANEJ 

Kod/nr 

Kierunek: Budownictwo,  Geodezja i Kartografia oraz Techniki Geodezyjne w Inżynierii, 

Inżynieria Środowiska, Transport  

Specjalność: wszystkie specjalności 

Tryb studiów: stacjonarne 

Rodzaj przedmiotu:    przedmiot humanistyczny i społeczny                                        Liczba pkt ECTS 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Budownictwa i Inżynierii Budowlanej 

Semestr: letni 

Prowadzący przedmiot: dr inż. Waldemar Affelt 

Prowadzący zajęcia: :  

dr inż. Waldemar Affelt 

Liczba godzin 30 

Wykład: 20 

Ćwiczenia: 10 

Laboratorium: 

Projekt: 

Seminarium: 

Wykład: 

Ćwiczenia: 

Laboratorium: 

Projekt: 

Seminarium: 

Powiązanie ze standardami: 

Założenia i cele przedmiotu:  

 Zarys wielodyscyplinarnej wiedzy o zachowaniu dziedzictwa kulturowego. 

 Znajomość podstawowych terminów i definicji stosowanych we współczesnej heritologii. 

 Znajomość procedury wnioskowania o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

oraz o przyznanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego. 

 Umiejętność formułowania argumentów wartościujących obiekt dziedzictwa według 

procedury UNESCO oraz Znaku Dziedzictwa Europejskiego 

 Zrozumienie powodów dla których obiekty z Polski zostały wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

 Zrozumienie kontekstu społecznego oraz roli jaką pełni uświadomienie społecznościom 

branżowym i lokalnym wartości dziedzictwa kultury. 

 Koncepcja podmiotowości wspólnot patrymonialnych oraz aspekt tożsamościowy dóbr 

kultury. 

 Zrozumienie związków ochrony dziedzictwa kulturowego oraz idei rozwoju 



zrównoważonego. 

Treść wykładów:  

1. Zarys historii idei ochrony zabytków przeszłości od renesansu do współczesności.   

2. Podstawy wiedzy o stylach w sztuce i epokach w kulturze. 

3. Kamienie milowe rozwoju budownictwa i architektury w Polsce. 

4. Związki rozwoju społeczno-gospodarczego i postępu technicznego.  

5. Polskie wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – interpretacja wartości. 

6. Pomniki Historii I Parki Kulturowe w Polsce jako formy ochrony dziedzictwa kultury.  

7. Dziedzictwa kultury w kontekście idei rozwoju zrównoważonego.  

8. Typologia i wartościowanie obiektów dziedzictwa techniki. 

9. Rewitalizacja zasobów poprzemysłowych: studia przykładu z Polski. 

10. Budynki Politechniki Gdańskiej jako obiekty dziedzictwa kultury.   

Treść/Tematy:  

Forma zaliczenia przedmiotu oraz warunki zaliczenia przedmiotu: 

 Udział w wykładach - 30 godz. 

 Konsultacje - 15 godz. 

 Praca domowa: czytanie zaleconych tekstów, przygotowanie prezentacji na wybrany 

temat - 80 godz. 

 ogółem: 125 godz. 

Minimalne wymagania do zaliczenia: 

 publiczna prezentacja własnego opracowania na temat wg wyboru studenta 

 obecność na wykładach 

 bonusy za udział w ćwiczeniach ad hoc podczas wykładu 

Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi: non 

Literatura (podstawowa i specjalistyczna) 

 Konwencje, Rekomendacje oraz Wytyczne Operacyjne UNESCO – źródła internetowe  

 Konwencje i rekomendacje Rady Europy nt. dziedzictwa kultury – źródła internetowe 

 Karty ICOMOS & TICCIH – źródła internetowe 

 Waldemar Affelt, TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki, Muzeum 

Górnictwa Węglowego, Zabrze 2015.  

 Waldemar Affelt, Plan zarządzania dla zabytkowego obiektu budowlanego jako sposób 

zapewnienia jego długotrwałości, Przegląd Budowlany, 9/2016, s.50-58. 

 



 Waldemar Affelt i in., Studium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów 

postoczniowych w Gdańsku, Gdańsk 2015. Online: 

https://mlodemiasto.files.wordpress.com/2015/08/icomos.pdf 

 

 Waldemar Affelt (red.), Zabytkowy most tczewski. Konteksty,Wydawnictwo Bernardinum, 

Pelplin 2009. 

 

 Waldemar Affelt,  Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część I. W nurcie rozwoju 

zrównoważonego, Ochrona Zabytków, 4/2008, s. 60-84, online: 

http://www.nid.pl/upload/iblock/ccd/ccd81505286e0d70467e734ae0c8bcbf.pdf  

 

 Waldemar Affelt, Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury. Część II. W stronę 

dziedzictwa zrównoważonego, Ochrona Zabytków, 1/2009, s. 53-80, online: 

http://docplayer.pl/6975471-Dziedzictwo-techniki-jako-czastka-kultury.html 

 

 Waldemar Affelt, O różnorodności form wyrazu kulturowego technofaktów i ich 

znaczeniu, w: Bogusław Szmygin (red.), Ochrona wartości w procesie adaptacji 

zabytków, PKN ICOMOS, Warszawa – Lublin, 2015. Online: 

http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12729 
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