
1. Nazwa przedmiotu: Historia i Zabytki Techniki 

2. Kod przedmiotu: 

3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczny -> Katedra Energetyki i Aparatury 

Przemysłowej 

4. Kierunek studiów: 

5. Obszary kształcenia: Nauki humanistyczne i społeczne 

6. Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

7. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 

8. Poziom studiów: Stacjonarne II stopnia 

9. Rok studiów: 1 

10. Semestr studiów: 1 

11. Liczba punktów ECTS: 2 

12. Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców): 

a. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Michał Klugmann 

b. Prowadzący: dr inż. Michał Klugmann 

13. Cel przedmiotu: Wprowadzenie studentów w powszechną historię techniki z szerszym 

omówieniem wybranych dziedzin. Objaśnienie roli postępu technicznego jako kluczowego 

czynnika rozwoju ludzkości. Dyskusja kontrowersji, wątpliwości oraz etycznych i 

ekologicznych aspektów postępu. Uwrażliwienie na wartość dziedzictwa, jego rolę 

kulturotwórczą i konieczność ochrony. Zapoznane z formalno-prawnymi i praktycznymi 

zagadnieniami ochrony zabytków techniki. 

14. Efekty kształcenia: 

15. Sposób realizacji: Na uczelni i w wybranych obiektach zabytkowych 

16. Wymagania wstępne i dodatkowe:  Brak 

17. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak zaleceń 

18. Treść przedmiotu: 

a. Wprowadzenie - zdefiniowanie pojęć, klasyfikacja, 

b. Wyjątkowość człowieka i cywilizacji na tle Ziemi i wszechświata, 

c. Różne spojrzenia na postęp techniczny - czynniki warunkujące, skutki, postrzeganie 

i ocena w przekroju historycznym, kontrowersje, wątpliwości, manowce, 

perspektywy na przyszłość, 

d. Chronologia techniki, 

e. Materiały i budownictwo, 

f. Technika w służbie komfortu (ogrzewanie, chłodzenie, prąd, wodociągi, 

kanalizacja), 

g. Zapis i przekaz obrazu i dźwięku (fotografia, film, radio, telewizja), 

h. Informatyka i cyfryzacja (historia komputera), 

i. Obronność (fortyfikacje), 

j. Piękno techniki - architektura i design, 

k. Zabytki techniki - definicja, wartość, sposoby ochrony. 

19. Zalecana lista lektur: 

a. Literatura podstawowa: 

i. Bolesław Orłowski, Powszechna historia techniki, Oficyna Wydawnicza 

"Mówią Wieki", Warszawa, 2010 



ii. Bolesław Orłowski, Zwykłe i niezwykłe losy wynalazków, Ludowa 

Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1989 

iii. Wojciech Baturo, Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji, Wydawnictwo 

Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2003 

b. Literatura uzupełniająca: 

i. Stanisław Lem, Summa Technologiae, Wydawnictwo Literackie, 1964 (i 

wydania późniejsze) 

ii. D. Madej, K. Marasek, K. Kuryłowicz, Komputery osobiste, Wydawnictwo 

Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1987 

iii. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 

20. Metody nauczania: 

a. Wykład: 24 godziny, 

b. Projekt: 6 godzin. 

21. Metody i kryteria oceniania: 

a. Zaliczenie wykładu - próg zaliczeniowy 56%, procent oceny końcowej 60%, 

b. Ocena projektu - próg zaliczeniowy 56%, procent oceny końcowej 40%. 

c. Przykładowe zagadnienia/pytania/realizowane zadania: 

i. Zależność między postępem technicznym a demokratyzacją stosunków 

międzyludzkich, 

ii. Wpływ wojen na wynalazczość, 

iii. Woda jako czynnik miastotwórczy, 

iv. Inwentaryzacja obiektu zabytkowego lub historycznego wyposażenia 

(projekt), 

v. Opracowanie karty ewidencyjnej zabytku techniki (projekt).  

22. Język wykładowy: Polski 

23. Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu: Nie dotyczy 

 


