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l.p Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Metodologia historii sztuki 

i badań nad sztuką 

Metoda ikonograficzna Maxa Dvoraka, Metoda ikonologiczna A.Warburga , Dewiacje heglowskie w 

pojmowaniu historii, Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki” w ujęciu Oskara 

Bätschmanna, Współczesna hermeneutyka sztuki (Arnheim, Boehm, Imdahl, Bätschmann, Brötje), 

Gombrich i Arnheim, Imdahl; Boehm, Brötje – przykład hermeneutyki  obrazów, Baxandall, Filozofia 

sztuki Marina Heideggera, Filozofia Gadamera jako podstawa hermeneutycznych metod w humanistyce, 

Zagadnienia religioznawcze w historii sztuki, New Art History” 

2. Dzieje myśli o sztuce Wprowadzenie. Teoria sztuki, filozofia sztuki, estetyka. Początki refleksji estetycznej (Trójjedyna 

choreja. Estetyka Grecji okresu archaicznego); Liczba, proporcja, harmonia, kanon. Estetyka 

pitagorejczyków i jej konsekwencje artystyczne.; Różne spojrzenia na mimesis. Poglądy estetyczne 

Platona i Arystotelesa i ich oddziaływanie na sztukę; Witruwiusz i jego De architectura libri decem; 

Według miary, liczby i wagi. Estetyka w Biblii; Obraz kultowy, ikona, ikonoklazm. Ojcowie Kościoła o 

wizerunkach w kulcie. Teologia ikony i bizantyński spór o obrazy; Między teologią a empirią. 

Scholastyczne i niescholastyczne teorie estetyczne XIII w. (m.in. traktaty o perspektywie: Witelo, Roger 

Bacon, John Peckham a początki konstruowania przestrzeni w malarstwie włoskim); Między teorią a 

praktyką – o średniowiecznych traktatach technologicznych i o społecznym statusie artysty w 

średniowieczu; Reformacja a sztuka (m.in. miejsce i rola architektury oraz sztuki kościelnej w świetle 

pism reformatorów i dokumentów kościelnych doby konfesjonalizacji). Katolicyzm potrydencki wobec 

sztuki; Traktaty o malarstwie doby renesansu we Włoszech oraz na północ od Alp; Renesansowa teoria 

architektury we Włoszech oraz na północ od Alp; Maniera, sprezzatura, figura serpentinata. Wokół teorii 

sztuki manierystycznej; Różne oblicza retorycznej koncepcji sztuki. O teoriach artystycznych doby 

baroku; Podług nieba i zwyczaju. O polskiej refleksji o sztuce doby nowożytnej. 

3. Muzealnictwo i 

wystawiennictwo 

 Treści programowe zajęć – tematy i zagadnienia prezentowane podczas nich: zapoznanie studentów z 

podstawowymi zagadnieniami związanymi z historią (protomuzea – prehistoria – starożytność – 

średniowiecze – czasy nowożytne) i współczesnością muzealnictwa polskiego i światowego oraz 

wystawiennictwa; „nowe” muzeum wieku XVIII oraz „reforma” muzeum w wieku XIX i jej obecne 

konsekwencje; wprowadzenie do muzealnictwa – przedstawienie teorii muzealnictwa – podstawowe 

pojęcia muzeologii (muzeum – muzeologia – muzealnictwo – wstawa – muzealium/artefakt/obiekt 

muzealny); muzealna typologia – główne typy współczesnych muzeów (ich cele i sposoby ich realizacji) 

– muzea „tradycyjne” (narodowe – artystyczne – historyczne – etnograficzne – archeologiczne – 

przyrodnicze – naukowe – techniczne i przemysłowe) versus muzea naszych czasów (rozrywkowe – 

interaktywne – multimedialne – on-line); muzeum jako element systemu ochrony dziedzictwa 

kulturowego i cywilizacyjnego; muzeum jako instytucja kultury (czy tylko?) & statystyka i 

parametryzacja/ewaluacja muzeów; architektura muzealna (standardy i wymagania – specyfika 

przestrzeni – znaczenie walorów estetycznych budynku, jego wnętrza i otoczenia) & co to znaczy muzeum 

w budynku „wtórnym” (na przykładzie wrocławskich muzeów); czym jest w praktyce muzealnej 
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oryginalny artefakt muzealny/muzealium – czy tylko dziełem sztuki lub rzemiosła artystycznego? stan i 

perspektywy muzeów w Polsce (zuchwałe rzemiosło!); ustawodawstwo muzealne (kwestie związane z 

ochroną i gospodarką muzealiami) – podstawy prawne i regulaminy wewnętrzne muzeum (na przykładzie 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu); poznanie podstaw pracy muzealnej („klucz” do gromadzenie 

zbiorów); zasady powstawania i tworzenia wystaw stałych i czasowych – jak powstaje wystawa muzealna? 

(od idei i scenariusza wystawy po wernisaż);czym jest nadzór kuratorski nad wystawą i co to jest „zespół 

zadaniowy” w przypadku wystawy muzealnej?po co w muzeum konserwator dzieł sztuki?; co się dzieje w 

muzeum przed i po wernisażu wystawy? (działalność promocyjna i marketingowa w muzeum); edukacja 

muzealna – rodzaje muzealnej działalności edukacyjnej (lekcje, warsztaty, oprowadzanie po wystawie, 

koncerty, konkursy itp.); estetyczny i funkcjonalne walory wystawiennictwa (zagadnienie produkcji i 

scenografia wystawy, czyli kreowanie przestrzeni muzealnej); wydawnictwa muzealne – typy, specyfika, 

target odbiorczy; personel administracyjny i techniczny muzeum; „holistyczne” wystawy muzealne – na 

przykładzie „Willmann. Opus magnum” (2019/2020) & „AbakanowicZ. Totalna” (2021/2022); 

pandemicmuseum, czyli kres tradycyjnego muzeum lub początek pewnej nowej idei muzeum; muzeum 

XXII wieku – czy będzie jeszcze potrzebne?; zajęcia praktyczne – opracowanie muzealium (nauka opisu 

obiektu – zasady prawne i merytoryczne); zajęcia praktyczne – wizyty w muzeach (wywiady: co Pani/Pan 

robi w muzeum?) [6h]; zajęcia praktyczne – sporządzenie scenariusza wystawy muzealnej i 

organizacji/przewodzenie tzw. „zespołowi zadaniowemu” wystawy; zajęcia praktyczne – przygotowanie 

schematu lekcji muzealnej; zajęcia praktyczne – recenzja wystawy. 

4. Wykład monograficzny I Miasto idealne w dziejach Europy/  miasto średniowieczne i nowożytne- wybrane fenomeny I 

Miasta Zahringerów i bastidy, Citta Turrita. Bologna, San Gimignano, Perugia i Viterbo, Hanza  a 

miasto. Visby, Lubeka, Brugia, Gandawa, Gdańsk i Toruń; Proces lokacyjny na obszarze ziem polskich. 

Prawo Magdeburskie a prawo flamandzkie. ; Kraków i Wrocław- pierwowzory i analogie.; Miasta 

średniej wielkości – architektura budowli monumentalnych, a „forma urbis”. Legnica, Świdnica, 

Strzegom; Miasta XIII i XIV wieku w Europie. Przemiany funkcji i formy. 

5. Wykład monograficzny II  Historia fotografii 

6. Wykład monograficzny III Jak się robi historię sztuki, czyli o metodach i sposobach dochodzenia do odkryć z zakresu historii sztuki 

Wykłady są poświęcone pokazaniu praktycznego wykorzystania różnego rodzaju metod w pracy 

badawczej historyka sztuki. Studenci będą mieli okazję dowiedzieć się od doświadczonego badacza 

m.in. na podstawie jakich źródeł tworzy się biografię artysty, jak ustala się autorstwo obrazu, do czego 

służyły sygnatury, jak bada się rolę widza w dziele sztuki, czy gdzie ukrywano dzieła sztuki na Śląsku w 

czasie II wojny światowej. 

Tematy zajęć: 

Johann Jacob Eybelwieser w Lądku Zdroju, czyli o pożytkach z patrzenia na rysunki. Johann Philipp 

Kretschmer, czyli o potrzebie czytania ksiąg parafialnych. Johann Christian Bendeler, czyli o różnicach 

dawnej i współczesnej narracji. Krzeszowski modlitewnik pasyjny, czyli o widzu implikowanym w 
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obrazie. Michael Willmann w Amsterdamie, czyli graficzne wzorce mówią. Krzeszowskie Betlejem, czyli 

o potrzebie kontekstu. Pocałunki Marii i Pocałunki Józefa, czyli o tym, że wszystko ma swoje literackie 

źródło. Kiedy odkrywamy nieznany obraz, czyli o potrzebie używania oka. Po co podpisywano obrazy, 

czyli o sygnaturach śląskich malarzy doby baroku. Jeden rysunek, czyli o tym, że dawniej też kreowano 

swoje kariery. Porozmawiajmy o pieniądzach – ile zarabiał Michael Willmann? Na tropie tajemnic II 

wojny światowej, czyli co się stało w Lubiążu. Śląski Anioł i Krzeszowska Róża, czyli o istnieniu 

medialnej kreacji w dobie baroku. Haga w Kamieńcu Ząbkowickim, czyli o tym, że sztuka jest 

substytutem rzeczywistości 

7. Wykład monograficzny IV W 100 rocznice powstania Bauhausu – geneza i długie trwanie 
Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych założeń  powstania Bauhausu w Weimarze i 
ukazanie tej szkoły w kontekście działań reformatorskich w XIX wieku, a także wskazanie na długie 
trwanie koncepcji Bauhausu zwłaszcza w architekturze. 

Korzenie Bauhausu w XIX w; Tendencje reformatorskie: Arts and Crafts, secesja, Wekbund, grupy 

artystyczne: m.in. w Monte Verita, Steiner i antropozofia; Bauhaus przez Bauhausem (Akademia Sztuk 

Pięknych we Wrocławia i rola H. Poelziga; Rywalizacja między księstwami: Darmstadt a Weimar na 

początku XX wieku; Weimar i jego środowisko artystyczne od XVIII wieku do 1919 r.; Wchutemas i 

awangarda rosyjska; Założenia i cele Bauhausu w Weimarze: pedagogika, nauczyciele, uczniowie, 

dzieła; Założenia i cele Bauhausu w Dessau: pedagogika, nauczyciele, uczniowie, dzieła; Wpływ 

Bauhausu na rozwój awangardy architektonicznej; Osiedla w Niemczech i Czechosłowacji (Zlin); 

Bauhaus kontra tradycjonaliści, Bauhaus a III Rzesza, Bauhaus w Europie Środkowej, Wrocław a 

Bauhaus: wystawa Werkbundu WuWA w 1929 r. 

8. Wykład monograficzny V Rzeźba wrocławska I poł. XX w.  

9. Wykład monograficzny VI Miasto idealne w dziejach Europy/  miasto średniowieczne i nowożytne- wybrane fenomeny II 

Miasta Zahringerów i bastidy, Citta Turrita. Bologna, San Gimignano, Perugia i Viterbo, Hanza  a 

miasto. Visby, Lubeka, Brugia, Gandawa, Gdańsk i Toruń; Proces lokacyjny na obszarze ziem polskich. 

Prawo Magdeburskie a prawo flamandzkie. ; Kraków i Wrocław- pierwowzory i analogie.; Miasta 

średniej wielkości – architektura budowli monumentalnych, a „forma urbis”. Legnica, Świdnica, 

Strzegom; Miasta XIII i XIV wieku w Europie. Przemiany funkcji i formy; Miasto idealne w 

średniowiecznych Włoszech; Na rubieżach Europy- Siedmiogród i Wołoszczyzna; Piwo, sukno i 

Arystoteles- realny obraz miasta późnośredniowiecznego w środkowej Europie. Miasta pojedyncze i 

wielokrotne. Mury, wieże i ratusze; Miasta idealne okresu renesansu. Ferrara, Pienza; Akwedukty i 

fontanny- podstawy ekonomiczne i ideologiczne miasta barokowego we Włoszech. Przykład Rzymu; 

Miasto barokowe na ziemiach polskich; Kartezjusz a place Nancy, Paryża i Bordeaux; Miasta twierdze- 

przykład Brzegu, Świdnicy i Wrocławia 

10. Seminarium magisterskie I. Sztuka średniowieczna 
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Wprowadzenie w problematykę przygotowywania (wybór tematu, koncepcja pracy, zbieranie literatury, 

poszukiwanie źródeł, metody badań i interpretacji) i pisania pracy magisterskiej (język pracy naukowej, 

układ treści, składniki); Napisanie pracy.  

II. Urbanistyka i ochrona zabytków 

Napisanie pracy magisterskiej stanowiącej wynik samodzielnej i oryginalnej pracy badawczej, 

poszerzenie świadomości naukowej wszystkich uczestników seminarium, prezentacja różnych metod 

badawczych dotyczących architektury urbanistyki i ochrony zabytków. Metoda ikonograficzna, 

metrologiczna, porównawcza, społeczna historia sztuki. Najlepsze prac prezentowane będą w formie 

artykułu, lub nawet w szczególnych wypadkach książki, jednak naczelnym celem jest pogłębienie 

wiedzy studenta i zachęta do twórczego konsumowania sztuki. 

III. Sztuka barokowa 

IV. Sztuka nowoczesna 

V. Architektura i urbanistyka XIX-XXI w. 

VI. Sztuka współczesna 

Krytyczny ogląd i żywe uczestnictwo we współczesnej kulturze; sproblematyzowanie tych działań w 

pracy magisterskiej poprzez właściwe postawienie problemu i jego analizę. Pośrednim celem jest 

aktywne uczestnictwo we współczesnej kulturze (wykształcenie nawyków) – odwiedzanie wystaw, 

czytanie książek i prasy kulturalnej, umiejętność  ulokowania  dyskutowanych dzieł w dyskursach, 

krytyczna recepcja, stawianie pytań; ostatecznym celem, sumującym te umiejętności, jest napisanie 

pracy magisterskiej. 

11. Praktyka Treści zależne od miejsca realizacji praktyki przez studenta 

12. Język obcy nowożytny  

B 2 + 

Zajęcia wg programu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr  

13. Prawne aspekty ochrony 

dóbr kultury 

W trakcie zajęć realizowane będą następujące zagadnienia: legislacja w obszarze kultury. Struktura 

prawna obszaru kultury. RCL, Dzienniki Ustaw, Dzienniki urzędowe, Monitor Polski, Międzynarodowe akty 

normatywne, umowy i konwencje dotyczące kultury. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Przedmiot prawa autorskiego i podmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa 

osobiste i majątkowe. Zakres oraz czas ich trwania.Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych. 

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. Odpowiedzialność karna. 

Dozwolony użytek utworów chronionych. Pola eksploatacji. Zasady użyczania egzemplarzy utworów, w 

tym utworów osieroconych. Przepisy szczególne dotycza ̨ce utworów audiowizualnych. Prawa pokrewne. 

Dyrektywy europejskie w prawodawstwie dot. ochrony dóbr kultury. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach. Organizacja muzeów, muzeum rejestrowane, muzealia.  Ochrona prawna rzeczy ruchomych 

o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasowa ̨ 

organizowana ̨ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektywy europejskie. Rozporządzenie Ministra 
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Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w 

muzeach oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w 

sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów. Zarządzanie dobrami kultury. Programy do 

ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi. 

14. Dokumentalistyka 

konserwatorska 

Zajęcia są elementem realizacji zasadniczych treści programowych historii sztuki jakimi jest dziedzina 

konserwatorstwa i ochrony zabytków. Prowadzony od wielu lat program ma przygotować studentów do 

sporządzania typowej dokumentacji konserwatorskiej i jednocześnie do formułowania opinii i wydawania 

decyzji w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W pierwszym semestrze studenci 

przygotowują Kartę Ewidencyjną Zabytku Architektury i Budownictwa, w drugim semestrze Studium 

Historyczno – Urbanistyczne wybranej dzielnicy większego ośrodka miejskiego, małego miasta lub wsi. 

Część zajęć poświęcona jest precyzowaniu wiedzy dotyczącej terminologii architektonicznej, część nauce 

datowania elementów i detali architektonicznych. Zajęcia poświęcone są również kwestiom teoretycznym, 

na przykład wartościowaniu zabytków architektury, a w drugim semestrze określeniu wartości 

zabytkowych zespołów urbanistyczno- architektonicznych i problematyce ich rewitalizacji.  

 

15. Elementy geografii 

historyczno-kulturowej 

Geografia historyczna to szeroka dziedzina obejmująca dla analizy przemian historycznych zarówno 

badania materiałów źródłowych (historyczna kartografia), jak i analizę roli przestrzeni w procesie 

dziejowym. Poszerzenie tego pojęcia o kwestie kulturowe jeszcze mocniej łączy  geografię historyczną  z 

historią sztuki. Wydaje się, że architektura i sztuka jest najlepszym odzwierciedleniem przemian 

historycznych, widzianych w szerokiej perspektywie geograficznej. Historyk sztuki badając związki między 

powstającymi w różnych obszarach tendencjami artystycznymi nie może geograficznych uwarunkowań 

pominąć.  

Podczas zajęć prowadzonych w formie konwersatorium,  studenci zapoznają się z podstawowymi źródłami 

dotyczącymi geografii historycznej i dokonają wspólnie z wykładowcami analizy wybranych przykładów 

wpływu procesów opanowywania przestrzeni na zjawiska artystyczne (kolonizacja grecka, rozwój 

terytorialny cesarstwa rzymskiego, wyprawy krzyżowe, odkrycia geograficzne, wydarzenia wojny 30- 

letniej, kolonizacja Afryki i Azji),  a także zapoznają się  licznymi przykładami niezależności przemian 

kulturowych procesów historycznych. Takie analizy pozwolą też na przyswojenie podstawowych nazw 

geograficznych adekwatnych dla poszczególnych epok.   
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16.  Architektura i 

urbanistyka: badania i 

ochrona 

Przedmiot w ramach specjalności I. Zajęcia te wypełniać będą potrzebę sygnalizowanej często 

współpracy między architektami, historykami sztuki, archeologami i konserwatorami technologami. 

Warto zwrócić uwagę na to, że pierwsze etapy  badań architektonicznych (kwerendy historyczne, 

inwentaryzacja zabytków – opracowanie kart inwentaryzacyjnych) są już istotnym elementem 

nauczania na kierunku Historia Sztuki. Zajęcia dotyczące badań architektonicznych, częściowo o 

charakterze teoretycznym, częściowo praktycznym poświęcone będą trzem zakresom tematycznym:  

„Historia badań architektonicznych”, „Współczesne metody i formy dokumentacji badań 

architektonicznych”, „Badania towarzyszące- nowe techniki badań architektonicznych”. Część 

wybranych zajęć dotyczących aspektów technicznych (nowe techniki pomiaru laserowego, nowoczesna 

fotogrametria, petrografia, stratygrafia architektoniczna, elementy metody archeologicznej) 

współprowadzone będą przez specjalistów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Poszerzenie kompetencji absolwentów historii sztuki o zgodnie z zapisami ustawy o Ochronie Zabytków 

i Opiece nad Zabytkami przygotowanie ich (po odbyciu odpowiedniej praktyki) do prowadzenia badań 

architektonicznych, przyniesie dobry skutek zarówno  dla naszej dyscyplinie naukowej jak i samym 

zabytkom.  Prowadzone w przyszłości przez naszych studentów badania architektoniczne mogą również 

prowadzić do zasadniczej dla procesu ochrony zabytków głębszej refleksji na temat wartości 

analizowanych budowli. 

 

17. Krytyka artystyczna Zajęcia mają na celu: zapoznanie słuchaczy z historią i ewolucją krytyki artystycznej od momentu 

pojawienia się jej w formie świadomego, publicznego, z czasem profesjonalizującego się działania od 

drugiej połowy XVIII w.  po współczesność; uświadomienie charakteru wpływu krytyki na obraz sztuki i 

samą sztukę – to krytyka stwarza obraz sztuki i siebie takim, jakim go dziś widzimy i jakim pozostawia 

nam do zbadania i oceny; uświadomienie rozumienia pojęcia dzieła sztuki w szerszym kontekście - jako 

artefaktu. Uzmysłowienie heteronomiczności zjawisk i relacji zachodzących między wytworem 

artysty/samym artystą  krytyką  odbiorcą  mediami.  Uświadomienie konieczności traktowania 

tekstu krytycznego jako przedmiotu badań historycznych; rozwinięcie praktycznych umiejętności 

związanych z uprawianiem krytyki artystycznej, przeprowadzaniem wywiadów z artystami, szeroko 

rozumianym pisaniem i wypowiadaniem się o sztuce na potrzeby prasy i innych mediów; uświadomienie 

z jakich części składa się profesjonalny tekst krytyczny, czym ten się różni od tekstu naukowego oraz 

informacji o sztuce; czym różni się pisanie o sztuce z perspektywy historyka sztuki i krytyka /przedmiot 

zainteresowania ten sam, inny podmiot/. Uświadomienie korzyści i zagrożeń wynikających z wpływu 

mediów na zdolność do krytycznego myślenia człowieka oraz procesy transhumanizacyjne. 



Studia II stopnia – treści programowe   
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z 20 kwietnia 2022 r.  
 

 

 

18.  Sztuka dawna i nowa: 

badania i promocja z 

elementami cyfrowej 

humanistyki 

Przedmiot w ramach specjalności II poświęcony praktycznemu zastosowaniu metod badawczych 

współczesnej historii sztuki nad dziełami sztuk wizualnych, rozumianymi jako malarstwo, grafika, 

rysunek, rzeźba, fotografia, film, instalacja, performance etc.; przedmiotem ćwiczeń byłoby formułowanie 

problemów badawczych w stosunku do dzieł sztuki należących do jej różnych dziedzin i dobieranie 

odpowiednich do nich metody badawczych. Studenci będą się mogli także zapoznać ze stosowanymi 

współcześnie ,metodami promocji dzieł sztuki dawnej i najnowszej. 

 

 

19. Dziedzictwo regionalne Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z badaniem artystycznego 

dziedzictwa regionalnego Śląska. Uczestnicy zajęć mają poznać specyfikę wielokulturowej sztuki regionu 

oraz zaznajomić się z ramami historycznymi, w których się rozwijała. W ramach zajęć przewiduje się 

także przeprowadzenie ćwiczeń w terenie. 

 


