KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK VÉDELME

I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
EG569-000B0
Rövid neve:
Kultúrtörtvéd
Gondozója:
Erdıvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Tájtudományi és Vidékfejlesztési Tanszék
Felelıse:
Prof. Konkoly-Gyuró Éva
Elıadója:
Prof. Konkoly-Gyuró Éva, Tirászi Ágnes
Jellege:
B-típusú Természetvédelmi mérnöki MSc szak hallgatói számára
Oktatásának módja: elıadás
Számonkérés módja: évközi jegy
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 1. szemeszter
Órakerete:
nappali: 2 óra hetente (28 óra összesen), levelezı: 6 óra összesen
Önálló munka: 2 óra hetente (28 óra összesen)
Kredit értéke:
2
II. A tantárgy oktatásának célja:
A tárgy oktatása a természet- és tájvédelem hatáskörébe tartozó kultúrtörténeti értékek
típusainak bemutatását, valamint megóvásuk, fenntartásuk lehetıségeinek és operatív
feladatainak megismertetését célozza.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás:
A természet és kultúra egymásra gyakorolt hatása, a természet-, a táj-, és a mőemlékvédelem
kapcsolata. A kultúra és a kultúrtörténeti értékek. Kultúrtörténeti értékek típusai, védelmük
jogi szervezeti háttere, hazai és nemzetközi példák. A megırzés és a bemutatás védett
természeti területeken és a nem védett tájban.
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal:
Elıtárgyak: Ráépülı tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy elıadásain számítógépes vetítéssel illusztráljuk az elhangzó ismeretanyagot, illetve
terepi bemutatással szemléltetjük az elıadáson elhangzottakat.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
Az elıadásokon és a tanulmányutakon való részvétel kötelezı, a félév igazolásának feltétele.
A tárgy tananyagának számonkérése, a félévközi jegy megszerzése a zárthelyi dolgozat,
valamint az egyénileg kidolgozandó írásbeli feladat értékelésével történik.
VII. Szakmai követelményrendszer:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:
• készség szintjén ismerjék a természetvédelem hatáskörébe esı kultúrtörténeti értékek
típusait és megırzésük alapvetı feladatait.
• jártasság szintjén sajátítsák el a kultúrtörténeti értékek védelmének jogi, szervezeti
hátterét.
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• ismereti szinten legyenek tájékozottak természetvédelem hatáskörébe esı fıbb hazai
kultúrtörténeti értékekkel és a nemzetközi példákkal.
VIII. Irodalom:
Kötelezı:
Az aktualizált oktatási segédanyagot és az elıadások anyagát digitálisan és fénymásolt
formában a hallgató rendelkezésére bocsátjuk.
Ajánlott:
CSAPÓNÉ FELLEG Á. 2004. Kultúrtörténeti értékek védelme. Egyetemi jegyzet, NYME,
Sopron
KERÉNYI A. 2007. Tájvédelem. Pedellus Könyvkiadó. Kft.
BALOGHNÉ ORMOS I. 1990. Táj és kertépítészet történet I. Egyetemi Jegyzet. Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem, Táj és Kertépítészeti Szak. Budapest.
IX. Minıségbiztosítás módszere:
• A szakirodalom folyamatos tanulmányozása.
• Részvétel bel- és külföldi tudományos konferenciákon.
• Meghívott elıadók bevonása az oktatásba.
• Diplomatervek készíttetése.
• Hallgatói véleményezés.
X. Tananyag-fejlesztési politika:
• Jegyzetírás
• Az új szakirodalmi ismeretek beépítése a frissített elıadások anyagába.
• Kapcsolódó publikációk megjelentetése.
• Jelentısebb mennyiségő változás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a
módosítások elfogadtatása a Kari Tanácsokkal a Tanszék kezdeményezésére.
• Szak egészére vonatkozó felülvizsgálat esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, a
módosítások elfogadtatása a Kari Tanácsokkal a szakfelelıs kezdeményezésére.

Prof. Dr. Konkoly-Gyuró Éva
tárgyfelelıs

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2010. ……………………. ülésén.

Prof. Dr. Náhlik András
dékán
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KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK VÉDELME c. tárgy tantárgyi programjának
melléklete
A) Elıadások anyaga (nappali képzés)
Ssz.
1.
2.
3-4.
5-6.
7.
8.
9.

Téma
A kultúra fogalma, természet és kultúra kapcsolata
A kultúrtörténeti értékek típusai
A kultúrtörténet fı korszakai
A természet- és tájvédelem hatáskörébe tartózó kultúrtörténeti értékek
megırzésének jogi, szervezeti háttere
A kultúrtörténeti értékek védelmének, fenntartásának és bemutatásának
lehetıségei és operatív feladatai védett természeti területeken.
A kultúrtörténeti értékek védelmének nemzetközi példái.
Az emberi tevékenység eredményeként létrejött egyedi tájértékek
megırzésének lehetıségei és feladatai a nem védett tájban.
Tanulmányút – gyakorlati példák bemutatása a Fertı-táj világörökség
területen
A hallgatók által készített feladatok bemutatása és megvitatása

1012.
1314.
Összesen

Óra
2
2
4
4
2
2
2
6
4
28

A) Elıadások anyaga (levelezı képzés)
Ssz.
1.
2.
3-4.

Téma
A kultúra fogalma, természet és kultúra kapcsolata
A kultúrtörténeti értékek típusai
A természet- és tájvédelem hatáskörébe tartózó kultúrtörténeti értékek
megırzésének jogi, szervezeti háttere
5.
A kultúrtörténeti értékek védelmének, fenntartásának és bemutatásának
lehetıségei és operatív feladatai védett természeti területeken.
6.
Az emberi tevékenység eredményeként létrejött egyedi tájértékek
megırzésének lehetıségei és feladatai a nem védett tájban.
Összesen

Óra
1
1
2
1
1
6
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