


 
TEMAT: Obiekty Światowego Dziedzictwa    
PARTNER PROJEKTU: SAN   
TYTUŁ WEBQUEST-u: Zagrożenia dla Obiektów Światowego Dziedzictwa – poziom 
podstawowy 

 

WPROWADZENIE:  
Wartość obiektów światowego dziedzictwa, a także sposób jej określania, poznaliśmy 
dzięki WebQuestowi "Wartość obiektów światowego dziedzictwa". Ponieważ wartość tę 
należy cenić, należy ją także chronić przed zniszczeniem, pogorszeniem stanu lub 
uszkodzeniem. Dotyczy to miejsc o charakterze kulturowym, przyrodniczym i mieszanym, 
które mogą zostać dotknięte przez konflikty, nielegalną działalność, rozwój miast i/lub 
katastrofy naturalne. W tym WebQueście omówimy główne zagrożenia dla obiektów 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego (WHS) oraz sposoby ich ochrony.   

ZADANIA: 
 
The next time you visit a WHS, or if you happen to work in one, it is useful to keep in mind 
the different threats these sites can be exposed to as this would enhance their preservation 
and protection. The following material can assist in this task, for example by using it to raise 
awareness among staff and tourists. To  achieve this, it would be useful to know:  
 
1. What are the threats to cultural world heritage sites?  
2. What are the threats to natural world heritage sites? 
3. What are the threats of mass tourism to world heritage sites?  

Kiedy następnym razem odwiedzisz WHS lub będziesz w nim pracował, warto pamiętać o 
różnych zagrożeniach, na jakie mogą być narażone te miejsca, ponieważ ułatwi to ich 
zachowanie i ochronę. Poniższy materiał może pomóc w realizacji tego zadania, np. poprzez 
wykorzystanie go do podniesienia świadomości pracowników i turystów. Aby to osiągnąć, 
warto wiedzieć: 

1. Jakie są zagrożenia dla obiektów światowego dziedzictwa kulturowego?  

2. Jakie są zagrożenia dla miejsc światowego dziedzictwa przyrodniczego? 

3. Jakie są zagrożenia dla obiektów światowego dziedzictwa związane z masową turystyką? 

PROCES  
 
Krok 1: Jakie są zagrożenia dla obiektów światowego dziedzictwa kulturowego?  
 
Kulturowe WHS są narażone na wiele zagrożeń, które mogą doprowadzić do ich zniszczenia 
lub nawet utraty. Aby zapoznać się z niektórymi z tych zagrożeń, należy skorzystać z 
poniższych linków:  
 
World Heritage in Danger 
 
WHS Under Threat 
 

https://whc.unesco.org/en/158/
https://www.youtube.com/watch?v=K1_f-GqaHHo&t=77s


Krok 2: Jakie są zagrożenia dla obiektów naturalnego światowego dziedzictwa? 
 
 
Wraz z postępującą degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi, postępującą 
urbanizacją i wzrostem liczby ludności kulturowe WHS są coraz bardziej zagrożone 
 
Explainer: what is the List of World Heritage in Danger? 
 
Protecting Natural World Heritage Sites 

Natural world heritage sites under threat – in pictures 

 

Krok 3: Zagrożenia związane z masową turystyką dla obiektów światowego dziedzictwa 

Turystyka stanowi około 10% światowego PKB i zapewnia zatrudnienie dla około 11% światowej 
siły roboczej, dlatego ma zasadnicze znaczenie zarówno dla dobrobytu gospodarki, jak i dla 
bezpośredniego utrzymania pracowników tego sektora. Jednak nadmierna turystyka może mieć 
szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, społeczności lokalne i oczywiście na WHS.  

Tourism and Danger to WHS 

Video Tourism and Threats to WHS 

Społeczno-kulturowy, ekonomiczny i środowiskowy wpływ turystyki masowej na obiekty 
światowego dziedzictwa: A Study on Sun Temple Konark, Odisha (Szukaj na Google Scholar, 
bezpłatne pobranie) 

EWALUACJA   
 
Reflection Exercise: Respond to the following questions with brief written answers or bullet 
points.  
 
1. What are the main threats to cultural world heritage sites?  
2. What are the main threats to natural world heritage sites?  
3. What are the threats of mass tourism on world heritage sites?  
Ćwiczenie refleksyjne: Odpowiedz na poniższe pytania, udzielając krótkich odpowiedzi 
pisemnych lub wypunktowanych.  

1. Jakie są główne zagrożenia dla obiektów światowego dziedzictwa kulturowego?  

2. Jakie są główne zagrożenia dla miejsc światowego dziedzictwa przyrodniczego?  

3. Jakie są zagrożenia dla obiektów światowego dziedzictwa związane z masową 
turystyką? 

KONKLUZJE 

https://theconversation.com/explainer-what-is-the-list-of-world-heritage-in-danger-15679
https://www.youtube.com/watch?v=dyrfNSJa7sw
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2017/jul/03/natural-world-heritage-sites-under-threat-in-pictures
https://theconversation.com/does-tourism-really-suffer-at-sites-listed-as-world-heritage-in-danger-60697
https://www.youtube.com/watch?v=evGykDeymss


Obiekty światowego dziedzictwa są skarbem ludzkości, ale wymagają również ochrony i 
konserwacji. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest poznanie różnych zagrożeń, na jakie 
narażone są WHS. Informacje i materiały zawarte w niniejszym WebQueście mogą pomóc 
w podnoszeniu świadomości pracowników i turystów na temat zagrożeń dla obiektów 
Światowego Dziedzictwa poprzez tworzenie i opracowywanie infografik, broszur, plakatów, 
materiałów na warsztaty i szkolenia oraz prezentacji na seminaria.  
Jeśli jesteś obecnym lub potencjalnym dyrektorem lub pracownikiem Światowego 
Dziedzictwa, czy możesz pomyśleć o innych sposobach wykorzystania tego materiału? 
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