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Zapoznanie studentów z problematyką studiów i analiz dla potrzeb
opracowań konserwatorskich
Moduł kształcenia zawiera treści umożliwiające doskonalenie
umiejętności studentów w zakresie rozwiązywania zadania
problemowego o zwiększonym stopniu trudności i złożoności
zagadnień związanych z projektowaniem konserwatorskim.
Szczególny nacisk położony jest na zdolność zachowania warunków
poprawności prac przeprowadzanych w zabytkach oraz zakres i
składniki interdyscyplinarnego projektu konserwatorskiego tj.
koncepcji konserwatorskiej wynikającej z analizy kontekstu
historycznego, wartości zabytkowych i stopnia ich przekształceń,
stanu obiektu, diagnozy konserwatorskiej.
Koncepcja poprzedzona jest kompleksowymi analizami uwarunkowań
przyrodniczych wraz z przekształceniami i stopniem zachowania
substancji zabytkowej. Istotną zawartością modułu jest wykorzystanie
modelu tworzenia projektu konserwatorskiego: rozpoznanie
uwarunkowań prawnych, rozpoznanie historii, funkcji i analiza formy i
stylu, rozpoznanie symboliki i znaczeń, określenie wartości
przeszłych, obecnych, potencjalnych, uwarunkowań społecznych
oczekiwań właściciela i inwestorów i właściwe wnioskowanie oraz
wariantowanie rozwiązań projektowych.
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