
 
 

 

 

 

Zaproszenie do składania artykułów do nowego numeru czasopisma „Ochrona Dziedzictwa 

Kulturowego” nr 11/2021 (20 pkt w ocenie MNiSW) pt: 

 

„Interwencje w zabytkowych obiektach i zespołach –  
zasady, możliwości, granice” 

 
 
1. Problematyka publikacji  

 

 

Ochrona i konserwacja zabytków cały czas rozwija się i przekształca. Kierunek i zakres tych 

przemian powinien być analizowany, oceniany i programowany przez środowisko 

konserwatorskie. Szczególnie newralgicznym przedmiotem analizy powinny być działania 

prowadzące do znaczniejszych przekształceń dziedzictwa.   

Obiekty i obszary zabytkowe są najczęściej przekształcane w związku z dostosowaniem do 

współczesnych standardów i funkcji. Podejmowane ingerencje mają różny zakres. 

Dostosowanie historycznych obiektów i obszarów do współczesnych standardów generalnie 

pozwala na zachowanie zasadniczej struktury i wartości obiektu. Jednak coraz częściej 

konieczne są głębsze ingerencje, wynikające ze zmian funkcji użytkowych. Współczesne 

funkcje użytkowe mogą wymagać znacznych przekształceń, obejmujących strukturę i formę 

zabytków. W obiektach  przekształcenia polegają na rozbudowie, nadbudowie czy zmianie 

bryły historycznego obiektu, w historycznych przestrzeniach powstają nowe obiekty coraz 

mniej respektujące zabytkowe otoczenie. Takich interwencji jest coraz więcej i są coraz 

radykalniejsze.   

Przetrwanie większość zabytków jest uwarunkowane ich współczesnym użytkowaniem. 

Środowisko konserwatorskie potrzebuje zatem narzędzi umożliwiających ocenę wpływu 

proponowanych przekształceń na wartości zabytkowe. Konserwatorzy muszą znać 

dopuszczalne granice przekształceń oraz właściwe formy ich realizacji. Wiedza ta wymaga 

też popularyzacji wśród wszystkich, którzy planują, projektują, organizują interwencje w 

obiektach zabytkowych.    

Problem zasad i form interwencji w zabytkowych obiektach jest od zawsze obecny w 

dyskursie konserwatorskim. Nigdy jednak nie został skodyfikowany, co wynika zarówno z 

jego natury jak zmieniających się okoliczności. Współczesne okoliczności są coraz bardziej 

skomplikowane, gdyż narasta presja modernizacyjna, a obiektów uznawanych za zabytki jest 

coraz  więcej. Dlatego dyskusja na ten temat jest wciąż potrzeba. Jej efektem powinno być 

przypominanie i uaktualnianie zasad konserwatorskich, oraz – co bardzo ważne – pokazanie 

ich realizacji w praktyce. Dlatego bardzo ważnym elementem debaty powinno być 

pokazywanie dobrych praktyk oraz wskazanie działań niewłaściwych.  

 



2. Cele i zakres tematyczny publikacji 

 
Celem publikacji jest dokonanie szerokiego przeglądu zasad i form ingerencji i przekształceń 

w zabytkowych obiektach (skala architektoniczna) i zabytkowych przestrzeniach (skala 

urbanistyczna).  

Tematyka publikacji obejmuje zarówno dyskusję o zasadach i zakresie ingerencji w 

zabytkowe obiekty i obszary, jaki i krytyczną prezentację przykładów współczesnych 

ingerencji (adaptacje, rozbudowy, nadbudowy, przekształcenia, nowe realizacje w 

historycznym otoczeniu).   

 

W ramach publikacji przewidziane są artykuły podejmujące trzy zasadnicze 
problemy: 
 

1. Jakie zasady powinny obecnie obowiązywać w ingerencjach i przekształceniach 

zabytkowych obiektów i obszarów?  

2. Jakie są właściwe/dopuszczalne formy interwencji w zabytkowych obiektach i 

obszarach (dobre przykłady)?     

3. Jakie są granice interwencji przekształcających/rozbudowujących zabytkowe obiekty i 

obszary (negatywne przykłady)? 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy konserwatorów zabytków, pracowników służb 
konserwatorskich, projektantów, producentów materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych w konserwacji zabytków, przedstawicieli samorządów, 
pracowników uczelni, właścicieli i użytkowników związanych z ochroną, adaptacją, 
zarządzaniem 

 

3. Informacje organizacyjne 

 

Teksty artykułów należy nadsyłać do 20 września 2021 roku, poprzez platformę 
OJS:  

https://ph.pollub.pl/index.php/odk/user/register 

 

Szczegółowe pytania dotyczące logowania do systemu proszę kierować na adres: 

hfh.icomos@gmail.com 

 
 

 

W imieniu redakcji 

B.Szmygin 
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