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Celem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na różne walory miejsc 
(genius loci), które mogą stać się  tematem przewodnim udanej 
rewitalizacji. Mogą to być elementy bazujące na wartościach: 
historycznych, kulturowych, artystycznych, estetycznych, 
przyrodniczych, społecznych itd.  

Treści programowe modułu kształcenia  Podczas wykładów zostaną zaprezentowane różne przykłady 
przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, których idea oparta 
została o wiodące walory miejsca – często niematerialne aspekty.  
Ukazane zostaną różne podejścia – np. popularne w ostatnim 
czasie działania mające na celu tematyzację przestrzeni. Istotną 
częścią procesu rewitalizacji jest identyfikacja wartości i 
waloryzacja elementów przestrzennych w oparciu o potencjał 
miastotwórczy. 
 
Na zajęciach Student zapoznaje się z modelem kształtowania 
przestrzeni, którego podstawą jest przekaz narracyjny w kontekście 
obszarów objętych różnymi formami ochrony. Opracowania 
koncepcja jest wynikiem studiów wstępnych z zakresu kultury 
współczesnej i analiz dotyczących miejsca i uwarunkowań 
lokalnych. Podstawą do opracowania projektu są zajęcia w terenie 
z zastosowaniem technik fotograficznych i innych artystycznych.  
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