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Założenia, cele i opis zajęć:

Przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kształtowania mikroklimatu i nie dopuszczania do uszkodzeń
drewnianych obiektów zabytkowych.
Wykłady
Rodzaje zabytków drewnianych. Klimat (podstawowe pojęcia) i jego wpływ (czynniki atmosferyczne) na zabytki drewniane
(starzenie się drewna). Wpływ klimatu zewnętrznego oraz sposobu ogrzewania i wentylacji na mikroklimat w budynkach.
Przegląd typowych mikroklimatów dla budynków muzealnych, kościołów i analiza czynników nań wpływających. Poczucie
komfortu a właściwy mikroklimat dla przechowywania eksponatów drewnianych oraz mieszanych (zawierających inne
materiały). Znajomość przyrządów i systemów do pomiaru oraz monitoringu mikroklimatu pomieszczeń oraz wilgotności
eksponatów drewnianych. Sposoby zabezpieczania przed zmianami wilgotności i wymiarów – wentylacja, klimatyzacja,
przesłony, gabloty, substancje buforujące, izolujący wpływ powłok malarsko-lakierniczych. Zagadnienia zawiązane z
transportem eksponatów drewnianych. Negatywne oddziaływanie niewłaściwego mikroklimatu na drewno zabytkowe.
Analiza zapisów i zaleceń norm z zakresu konserwacji dób kultury i dziedzictwa kulturowego.
Ćwiczenia
Rozpoznawanie objawów zniszczeń wyrobów z drewna wynikających ze złych warunków przechowywania (mikroklimatu).
Zadania rachunkowe z zakresu przewidywania i obliczania zmian parametrów powietrza oraz wynikających z tego zmian
wymiarowych drewna, nauka posługiwania się wykresem h-x.
Nabycie umiejętności doboru, kształtowania i sterowania mikroklimatem właściwym dla przechowywania drewna
zabytkowego i tym samym jego ochrony przed czynnikami destrukcji. Poznanie i analiza rzeczywistych mikroklimatów
panujących w salach ekspozycyjnych i magazynowych wybranych muzeów warszawskich (w miarę możliwości w ramach
zajęć terenowych). Prezentacja przez studentów wyników zadań projektowych dotyczących klimatyzacji.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

Wykłady;
liczba godzin 15;
Ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne:

Przekazywanie i porządkowanie wiedzy, dyskusje, konsultacje, obserwacje.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i właściwości drewna.

Efekty uczenia się:

Wiedza:
W_1 poznanie przyrządów i systemów
do kontroli klimatu i sterowania
mikroklimatem właściwym do
przechowywania obiektów zabytkowych
oraz narzędzi do przewidywania zmian
parametrów powietrza i wilgotności
drewna

Umiejętności:
U_1 nabycie umiejętności
praktycznego zastosowania uzyskanych
wiadomości do przewidywania i
obliczania zmian parametrów powietrza
oraz doboru właściwego mikroklimatu
dla przechowywania zabytkowych
obiektów drewnianych z uwzględnieniem
aspektów ekonomicznych i doświadczeń
innych ekspertów

W_2 poznanie zagadnień związanych z
trwałością drewna, specyficznymi
właściwościami drewna zabytkowego
oraz problematyką jego zabezpieczania i
transportu

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Kompetencje:
K_1 gotowość do krytycznej oceny
własnej wiedzy oraz identyfikacji
problemów związanych z
przechowywaniem i ekspozycją
drewna zabytkowego
K_2 świadomość potrzeby
komunikowania się z innymi
ekspertami przy identyfikacji
problemów związanych z
drewnianymi obiektami
zabytkowymi i działania w sposób
przedsiębiorczy

U_2 umiejętność rozpoznawania
objawów zniszczeń wyrobów z drewna
wynikających ze złych warunków
przechowywania oraz umiejętność oceny
ryzyka ich wystąpienia
W_1, W_2, U_1, U_2 – ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją ćwiczeń i wiedzą wykładową (sprawdzian
testowy i zadanie projektowe)
U_1, U_2, K_1, K_2 – ocena wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie opracowania zadania
projektowego i jego prezentacji a także aktywności na zajęciach
Formularze testowe, wydruki zadań projektowych, karty ocen.

Do weryfikacji efektów kształcenia służą:
1. ocena ze sprawdzianu testowego – max 30 punktów (60%)
Elementy i wagi mające wpływ
2. ocena zadania projektowego – max 20 punktów (40 %)
na ocenę końcową:
Student, który nie zdobył minimalnej wymaganej liczby punktów z sprawdzianu testowego (15 punktów) oraz minimalnej
liczby punktów z zadania projektowego (10 punktów) nie uzyskuje pozytywnej oceny z przedmiotu.
Sala wykładowa, sala ćwiczeniowa, ewentualnie muzea warszawskie (np. Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Zamek
Miejsce realizacji zajęć:
Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Kabza Z. i inni, 2005: Regulacja mikroklimatu pomieszczeń. Agencja Wydawnicza PAK. Warszawa.
2. Kostyro K., Łobzowski A, 2002: Klimat pomiary regulacja. Agencja Wydawnicza PAK. Warszawa.
3. Kozakiewicz P., 2006: Klimat a drewno – zbiór zadań. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
4. Kozakiewicz P., Matejak M., 2013: Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie. Wydanie IV uzupełnione. Wydawnictwo SGGW.
Warszawa.
5. Normy PN-EN z zakresu mikroklimatu, trwałości drewna oraz konserwacji dób kultury i dziedzictwa kulturowego.
6. Materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej: http://pawelkozakiewicz.waw.pl/
UWAGI
Zajęcia w pracowni z dostępem do przyrządów pomiarowych do rejestracji parametrów powierza i wilgotności drewna. W zależności od potrzeb w ramach
przedmiotu istnieje możliwość organizacji ćwiczeń terenowych w jednostkach muzealnych, np. Zamek Królewski w Warszawie, Pałac w Wilanowie, Muzeum
Narodowe w Warszawie.
Zajęcia prowadzone są blokowo przez pierwszą połowę semestru.
Godziny kontaktowe to: 30 godzin zajęć, ok. 7 godzin konsultacji
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

60 (37+23) h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:

1,2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:
Kategoria
Efekty uczenia się dla zajęć:
efektu
W_1
W_2

poznanie przyrządów i systemów do kontroli klimatu i sterowania mikroklimatem właściwym
do przechowywania obiektów zabytkowych oraz narzędzi do przewidywania zmian
parametrów powietrza i wilgotności drewna
poznanie zagadnień związanych z trwałością drewna, specyficznymi właściwościami drewna
zabytkowego oraz problematyką jego zabezpieczania i transportu

U_1

nabycie umiejętności praktycznego zastosowania uzyskanych wiadomości do przewidywania i
obliczania zmian parametrów powietrza oraz doboru właściwego mikroklimatu dla
przechowywania zabytkowych obiektów drewnianych z uwzględnieniem aspektów
ekonomicznych i doświadczeń innych ekspertów

U_2

umiejętność rozpoznawania objawów zniszczeń wyrobów z drewna wynikających ze złych
warunków przechowywania oraz umiejętność oceny ryzyka ich wystąpienia

gotowość do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz identyfikacji problemów związanych z
przechowywaniem i ekspozycją drewna zabytkowego
świadomość potrzeby komunikowania się z innymi ekspertami przy identyfikacji problemów
K_2
związanych z drewnianymi obiektami zabytkowymi i działania w sposób przedsiębiorczy
*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy,
K_1

Odniesienie do efektów
dla programu studiów
dla kierunku
TDII_WG_1
TDII_WG_3
TDII_WG_4
TDII_WG_1
TDII_WG_4
TDII_UW_1
TDII_UW_2
TDII_UW_3
TDII_UW_4
TDII_UW_6
TDII_UK_1
TDII_UW_1
TDII_UW_7
TDII_UK_1

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1

TDII_KK_1

1

TDII_KK_2
TDII_KO_2

1
1

Pomoce dydaktyczne do przedmiotu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie: http://pawelkozakiewicz.waw.pl/

