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Dr Joanna Drejer, historyczka sztuki i architektury, zabytkoznawczyni, tłumaczka. Absolwentka kierunku 
„muzealnictwo i konserwatorstwo” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych 
„Historia i teoria architektury” na Wydziale Architektury Politechniki Zuryskiej (ETH). Doświadczenie zawodowe 
zdobywała w instytucjach kultury i w uczelniach w Polsce, Szwajcarii i w Niemczech.  

W latach 1985–1986 oraz w 2010 r. pracowała w Muzeum Mazowieckim w Płocku, a w latach 1998–2000 była 
miejskim konserwatorem zabytków w Płocku. Od 20 lat związana z regionem lubuskim poprzez pracę naukową  
i dydaktyczną w Collegium Polonicum w Słubicach i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad 
Odrą. Pracuje jednocześnie jako redaktorka i tłumaczka literatury fachowej. Interesuje się zagadnieniami 
międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony dóbr kultury. W pracy badawczej koncentruje się na historii 
architektury i urbanistyki, głównie XVIII i XIX wieku. Tym zagadnieniami zajęła się w dysertacji doktorskiej pt. 
Im Dienst des Staates in Süd- und Neuostpreußen. Der Anteil der preußischen Architekten und Stadtplaner an der 
Erneuerung der polnischen Städte in den Jahren 1793-1806. Mit einer Fallstudie über Płock in Masowien, Frankfurt 
(Oder) 2012 (wyd. uniwersyteckie EUV), obronionej w roku 2009.  

Odczyt pt. Wartości architektoniczno-urbanistyczne pruskiej przebudowy Płocka i ich aktualne zagrożenia jest 
pokłosiem doktoratu i wynikiem wieloletniego doświadczenia autorki w sporządzaniu ekspertyz zabytków 
architektury oraz naukowych opracowań projektów architektonicznych, dawnych map i planów miejscowości. 
Koncentruje się na dziejach zabudowy Płocka z początku XIX wieku, prezentując kolejne plany nowej części 
miasta i projekty architektoniczne nowej zabudowy na tle ówczesnych uwarunkowań historyczno-politycznych. 
Prezentuje wysokie walory zabytkowe budynków z okresu 1793–1806 oraz niezwykle istotne walory 
miastotwórcze stworzonego wówczas układu urbanistycznego, poddając refleksji obecny stan tych zabytków                  
i perspektywy ich zachowania na przyszłość. 


