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Katedra Muzealnictwa i Ochrony 
Zabytków Instytutu Historii Sztuki 
KUL realizuje swoje zajęcia stałe w pod-
stawowym programie kształcenia histo-
rii sztuki. Niedawno zyskaliśmy moż-
liwość poszerzenia programu kształce-
nia w zakresie dzieł sztuki religijnej oraz 
wskazania na ważkie sprawy związane 
z przemytem dzieł sztuki. Dzięki stara-
niom prorektora ds. nauki, współpracy 
z zagranicą i promocji Uniwersytetu, ks. 
dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, prof. 
KUL podpisana została umowa z Izbą 
Celną w Białej Podlaskiej, na podstawie 
której katedra w ramach jej programu 
naukowo-dydaktycznego otrzyma ikony 
zatrzymane podczas próby przemytu.

Od października roku akademickie-
go 2006/2007, realizowana będzie nowa 
specjalizacja, której celem jest pogłębie-
nie wiedzy w zakresie trzech podstawo-
wych działów, potrzebnych w przyszłej 
pracy zawodowej historyka sztuki. 

Pierwszy pakiet zajęć uzupełniają-
cych przygotowany został we współ-
pracy z Dziekanem Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji ks. 
dr hab. Antonim Dębińskim, prof. KUL, 
który nie tylko odpowiedział na prośbę 
o pomoc w przygotowaniu odpowied-
nich zajęć w zakresie prawa związane-
go z ochroną sztuki, ale zaproponował 
także nowe rozwiązania. W pakiecie za-
jęć znajdą się zatem wykłady i konwer-
satoria z zakresu prawa polskiego, euro-
pejskiego oraz międzynarodowego, któ-
re określają zagadnienia takie jak: prawo 
kupna – sprzedaży, wywozu i przywo-
zu, rewindykacji oraz dziedziczenia dzieł 
sztuki. Ważne jest, aby dyplomowany 
historyk sztuki, bazując na swojej wie-
dzy z zakresu wartości materialnej i du-
chowej dzieła sztuki, potrafił dostrze-
gać problemy związane z zarządzaniem 
orasz ubezpieczeniem dóbr kultury, za-
równo na szczeblu narodowym, jak 
i samorządowym. Historyk sztuki po-
winien znać współczesny system praw-
ny określający wartość materialną i miej-
sce dzieła sztuki w dorobku kulturowym, 
aby wiedzieć, kiedy i w jakiej sytuacji 
zwrócić się o pomoc do profesjonalnie 
przygotowanych prawników.

W wielu sytuacjach zawodowego 
podejmowania decyzji przez historyka 
sztuki konieczna jest umiejętna i w peł-
ni kompetentna współpraca z konserwa-
torami różnych dziedzin: architektury, 
malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycz-

nego. Jednocześnie konserwatorzy dzieł 
sztuki wielokrotnie poszukują współpra-
cy z historykami sztuki dla rozstrzyg-
nięć, które z racji zawodowych nie są do-
stępne w zakresie wiedzy konserwator-
skiej. Współpraca taka będzie możliwa, 
gdy historycy sztuki będą posiadali wie-
dzę w zakresie rozpoznania stanu za-
chowania zabytku, typu jego uszkodzeń 
lub zniszczeń. Historyk sztuki powi-
nien mieć również pełną wiedzę w za-
kresie technologii i materialnych pod-
staw, z których wykonany jest zabytek. 
Także zajęcia, prowadzone przez wyso-
ce wyspecjalizowanych konserwatorów 
z praktyką zawodową i dydaktyczną, 
są niezmiernie potrzebne w wykształce-
niu historyka sztuki.

W przewidzianych zajęciach zaryso-
wała się potrzeba głębszego i komplek-
sowego rozpoznawania dzieł sztuki ar-
chitektury drewnianej sakralnej i świe-
ckiej, tak typowej dla Polski (również 
dla Lubelszczyzny). Współpraca z ar-
chitektami okazuje się być koniecznością 
współczesnego przygotowania zawodo-
wego młodych historyków sztuki, któ-
rzy podejmować będą pracę zawodową 
w tym zakresie.

Istotną część zajęć powinien stano-
wić szereg zagadnień związanych z pro-
mocją sztuki historycznej. W tym rozu-
mieniu nauczanie o różnych muzeach, 
ich pracy i funkcji w społeczeństwie od-
grywa ważną rolę promującą oraz edu-
kacyjną. Aby zapewnić byt muzeom 
potrzebna jest umiejętność zdobywa-
nia funduszy u władz miejscowych, jak 
również w strukturze Unii Europejskiej. 
Umiejętność przygotowania realnych 
programów w tym zakresie, należy rów-
nież do wiedzy i przygotowania zawo-
dowego historyka sztuki. 

Pełny program z podziałem na kon-
kretne przedmioty i tematy zajęć, które 
prowadzone będą przez wybitnych spe-
cjalistów z dziedziny konserwacji oraz 
prawa, zostanie podany w drugiej po-
łowie września. Osoby, które chcą rea-
lizować tę specjalizację mogą zapisywać 
się u pracowników katedry: dr Beaty 
Skrzydlewskiej i dr. Andrzeja Frejlicha, 
jak również drogą elektroniczną – email: 
skrzata@kul.lublin.pl. 

Specjalizacja przewiduje około 360 
godzin dydaktycznych dodatkowych, 
które przewidziane są dla stacjonarnych 
studentów Instytutu Historii Sztuki. 
Istnieje również możliwość podjęcia 

specjalizacji przez studentów stacjonar-
nych innych kierunków, z koniecznoś-
cią zdania czterech egzaminów uzupeł-
niających z historii sztuki. Absolwent tej 
specjalizacji otrzyma razem z dyplomem 
dokument określający typ i rodzaj ukoń-
czonej specjalizacji.

Pracownicy katedry: 
Beata Skrzydlewska, Andrzej Frejlich

Kurator katedry 
prof. Urszula Małgorzata Mazurczak

Ramowy program specjalizacji
I.  Aspekty prawne ochrony zabytków i muze-

alnictwa
1) polskie, europejskie i międzynarodowe pra-

wo w dziedzinie ochrony zabytków, dóbr 
kultury, dziedzictwa narodowego i muzeal-
nictwa

2) Założenia prawne Kościoła katolickiego i in-
nych związków wyznaniowych.

3) prawo celne – wwóz, wywóz zabytków i dóbr 
kultury, rewindykacje i zwroty nieprawnie 
wywiezionych dóbr 

4) ochrona własności intelektualnej
II.  Współpraca konserwator zabytków – histo-

ryk sztuki
1) rozpoznanie stanu zachowania obiektów 

i zalecenia konserwatorskie: architektura, 
rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne

2) typy i zasady przygotowywania ekspertyz 
i dokumentacji konserwatorskich

3) urzędy konserwatorskie – specyfika pracy 
w terenie

III.  Integracyjna i promocyjna rola zabytków, 
dóbr oraz instytucji kultury

1) promocja regionów i lokalnej społeczności 
w aspekcie sztuki

2) specyfika działania pozarządowych organi-
zacji zajmujących się ochroną dóbr kultury

3) wystawiennictwo i działalność edukacyjna 
muzeum

4) umiejętność pozyskiwania funduszy euro-
pejskich na ochronę zabytków i promocję 
sztuki

W ramach trzech kierunków specjalizacji prze-
widziane są praktyki w odpowiednich placów-
kach lub urzędach. 

Muzealnictwo i Ochrona Zabytków
nowa specjalizacja na historii sztuki




