
  

Mały słownik pojęć 
architektonicznych

 z ilustracjami

A - K



  

Absyda - półkolista albo wieloboczna część bazyliki, kościoła
 zawierająca ołtarz, najczęściej zamykająca prezbiterium.
  



  

Arkada - element konstrukcyjny w formie łuku, stojący na dwóch
podporach (słupach, filarach, kolumnach).

Arkadowy dziedziniec zamku w Bruntalu (Czechy)



  

Attyka - ozdobna ścianka albo balustrada wieńcząca elewację budynku
i przesłaniająca dach.

Kamieniczki w Rynku w Zamościu



  

Atlant: (gigant, telamon) – 
postać mężczyzny podtrzymującego głową, barkami lub rękami 
element architektoniczny, podpora zastępująca filar, kolumnę. 
Znana już w architekturze starożytnej, rozpowszechniona 
w portalach baroku. Geneza wiąże się z greckim Atlasem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Torun_Sienkiewicza_atlant.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Atlanci_Kanlowa17_Poznan.jpg


  

Baptysterium - budowla najczęściej wzniesiona na planie centralnym
przeznaczona do ceremonii chrztu.

i



  

Biforium - okno podzielone na dwie części kolumienką, a każda
 z części zamknięta jest od góry półkolistą arkadą, rozwiązanie typowe
 dla romanizmu.



  

Blenda - ślepy, płytki otwór w murze w formie arkady, „ślepe” okno.

Kościół Bożego Ciała w Poznaniu



  

Boniowanie - dekoracyjne opracowanie krawędzi oraz lica ciosu
 kamieni podkreślające ich układ.



  

Empora - rodzaj galerii jedno- lub kilkukondygnacyjnej
 w kościołach nad nawami bocznymi

Kościół w Klępsku



  

Fasada - główna elewacja
 budynku, najbardziej
 reprezentacyjna,
 jego część.



  

Fryz arkadowy - ornament ciągły w formie fryzu złożony z małych
 arkadek.



  

Glif okienny - skośne, płaskie ścięcie ościeży okiennych
 lub drzwiowych w grubych murach. Umożliwiały zwiększenie
 dopływu światła do pomieszczenia.



  

Kolumna - podpora o przekroju kolistym
stosowana w różnych budowlach. Składa się
z bazy, trzonu i kapitelu.

Kolumny dorycka i jońska



  

Krenelaż - ząbkowane wykończenie murów obronnych 



  

Kościół bazylikowy - świątynia wielonawowa (nawa główna
 jest wyższa od bocznych) wznoszona na planie krzyża.

Siena, katedra
Santa Maria
Assunta



  

Kościół halowy - świątynia co najmniej dwunawowa. Nawy
 główna i boczne są równej wysokości. 

 

/



  

Kościół pielgrzymkowy - świątynia z charakterystycznym
 obejściem za ołtarzem głównym. W obejściu często znajdowały się
 pozostałe ołtarze lub kaplice.
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