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Nazwa przedmiotu:  

DZIEDZICTWO I POMNIKI HISTORII TECHNIKI 

Kod/nr 

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

oraz studenci innych kierunków/wydziałów 
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: zimowy 

Prowadzący przedmiot: dr inż. Waldemar Affelt 

Prowadzący zajęcia: :  

dr inż. Waldemar Affelt 

Liczba godzin 30 

Wykład: 30 

Ćwiczenia:  

Laboratorium: 

Projekt: 

Seminarium: 

Wykład: 

Ćwiczenia: 

Laboratorium: 

Projekt: 

Seminarium: 

Powiązanie ze standardami: 

Założenia i cele przedmiotu: znajomość podstawowych zagadnień oraz zrozumienie 

współczesnych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego techniki.  

 Rys historyczny ochrony obiektów z przeszłości. 

 Podstawowa terminologia współczesnej heritologii. 

 Istota Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Znaku Dziedzictwa Europejskiego. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce: zabytek, pomnik historii, park kulturowy. 

 Kontekst społeczny ochrony zabytków techniki: społeczności branżowe i lokalne. 

 Aspekt tożsamościowy i wspólnotowy dóbr kultury technicznej. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego techniki wobec idei rozwoju zrównoważonego. 

Treść wykładów:  

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

2. Typologia zasobów dziedzictwa kultury. 

3. Zabytek w krajobrazie kulturowym jako świadectwo historii, rozwoju społeczno-



gospodarczego, postępu technicznego, przemian politycznych.  

4. Aksjologia dziedzictwa kultury. 

5. Estetyka filozoficzna oraz koncepcja techno-estetyki. 

6. Typologia i wartościowanie obiektów dziedzictwa techniki. 

7. Interpretacja wartości obiektów z Polski na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

8. Pomniki Historii jako państwowa forma ochrony dziedzictwa kultury. 

9. Kontekst pamięci kulturowej i społecznej – koncepcja kłącza Deleuze`a i Guattariego.  

10. Parki Kulturowe w Polsce jako samorządowa forma ochrony dziedzictwa kultury. 

11. Społeczne znaczenie dziedzictwa kulturowego: tożsamość i wspólnotowość. 

12. Budynki Politechniki Gdańskiej jako obiekty dziedzictwa kultury.   

Treść/Tematy:  

Forma zaliczenia przedmiotu oraz warunki zaliczenia przedmiotu: 

 Udział w wykładach - 30 godz. 

 Praca domowa: czytanie zaleconych tekstów, przygotowanie prezentacji na wybrany 

temat - 80 godz. 

 Sprawdziany wiedzy – 4 godz. 

 ogółem: 115 godz. 

Minimalne wymagania do zaliczenia: 

 suma punktów ze sprawdzianów i aktywności ad hoc podczas zajęć 

 obecność na wykładach 

 bonusy za udział w ćwiczeniach ad hoc podczas wykładu 

Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi: non 
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