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A műemlékvédelem legjelentősebb nemzetközi szakmai szervezetének magyarországi tagszervezete az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a kezdetektől napjainkig egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy
folyamatosan hozzájáruljon a műemlékekkel foglalkozó szakemberek továbbképzéséhez, naprakész ismereteik
bővítéséhez.
E célkitűzés megvalósításának fontos eseménye az egyedülálló és széles körben elismert szakmai továbbképzés
és nemzetközi fórum, a Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem. A különleges regionális
jelentőséggel bíró, nemzetközileg ismert és elismert továbbképzés keretében a műemlékvédelem szakterületeit
képviselő szakemberek a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási eredményekre támaszkodva több oldalról
megvilágítva ismerhetik meg az adott évben kiválasztott téma részleteit, összefüggéseit. Az immár 46-ik
alkalommal megrendezésre kerülő nyári egyetem témája évenként változik és a műemlékvédelem /
örökségvédelem olyan aktuális témaköreit tárgyalja, amelyek a műemlékvédelem nagy egészét érintik és a
műemlék-helyreállítások területén tevékenykedő szakembereknek közvetlen szakmai segítséget jelentenek a
kutatástól a felújításig, a megőrzés és a bemutatás, valamint a folyamatos kezelés vonatkozásában is. Ahogy az
elmúlt négy és fél évtizedben, 2016-ban is ezt szolgálja a nyári egyetem oktatási programja. Címe:

HELYREÁLLÍTÁSI FELADATOK – TÁRSADALMI IGÉNYEK
A műemlékek védelme, megőrzése és helyreállítása csapatmunka. A helyreállítások folyamatában fontos
szerepet játszanak a szakma különböző területeit képviselő szakemberek – hatóságoktól a kutatókig, építészektől
a restaurátorokig és kivitelezőkig stb. -, de hasonlóan jelentős a szerepe a tulajdonosoknak, a kezelőknek,
valamint a változó társadalmi igényeknek (közhangulat) is. Ahogyan a védendő műemlékek köre bővül és
változik térben és időben, úgy kap egyre nagyobb jelentőséget a hasznosság és a hasznosítás igénye sokszor az
értékek hiteles megőrzésének rovására is. A kényes egyensúly, a közös nevező megtalálása az érintettek feladata
és kötelessége. A nyári egyetem programja 2016-ban ennek az egyensúlynak a megtalálásához kíván elméleti
alapot és gyakorlati segítséget nyújtani a résztvevőknek.
Az értékmegőrzés megvalósítása, a műemlékek és a műemlékhelyszínek kezelése komplex, sokszereplős feladat.
A műemlék helyreállításokat a változások elemzéséből kiindulva, elméleti, tudományos és gyakorlati
szempontból fogjuk taglalni. Célunk, hogy nemzetközi kitekintéssel mutassuk be a műemléki értékvédelmet
eredményesen szolgáló elméleti hátteret és gyakorlati feladatokat, ugyanakkor elemezzük a társadalmi igények
változásának hátterét és a folyamatos változások jelentette kihívásokat, az érdekeltek együttműködését szolgáló
módszereket is. A gyakorlati problémák megértését és a megfelelő megoldások megismerését hazai és külföldi
esettanulmányok sora fogja segíteni. 2016-ban a műemlék helyreállítások sokrétű feladatait tehát a szakmai és
társadalmi együttműködés tükrében, az elmélet és gyakorlat oldaláról közelítve tárgyaljuk. A témaköröket
történeti és társadalmi környezetbe ágyazva mutatjuk be. A műemlékek értő, szakszerű helyreállítása, a jól
megtartott eredeti, vagy jól megválasztott új funkciói s a műemlékek fenntarthatósága és a társadalmi igények is
szerepelnek a programban. Az elvek és az elmélet megértését és elsajátítását kiváló hazai és külföldi előadók
közreműködése biztosítja. Az előadások 40-45 percesek.





A résztvevő szakembereket mindennapi feladataik eredményes megoldásában az elméleti és az egyes
szakterületeket érintő összefoglaló előadások mellett esettanulmányok sorának elemzése is segíti.
2016-ban is lesznek viták, helyszíni bemutatók, fórum-szerű programok és csoportos foglalkozások. A
korábbi évek bevált gyakorlata szerint a Hallgatók Fóruma lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók
beszámoljanak saját munkájuk eredményeiről, tapasztalatairól – ezzel is elősegítve a nemzetközi
hallgatóság szakmai tapasztalatcseréjét.
Az immár hagyományos egynapos tanulmányút, valamint a félnapos egri városlátogatás célja, hogy a
hallgatók az egyes helyszíneken az érdekelt szakemberek bevonásával ismerjék meg és értékeljék a tágabb
régióban, valamint Eger történeti belvárosában az éppen a témához illő példák tanulságait.

A nyári egyetem az építészeti és műemlékes szakmán belül egyedülálló, itthon és külföldön is elismert
továbbképzési lehetőség, amely az „élethosszig való tanulás” keretében a döntéshozók, a műemlékes
szakemberek, tulajdonosok, önkormányzati és örökségvédelmi szakemberek, valamint az elkötelezett civilek
mozgásterét és megoldási lehetőségeit kívánja megvilágítani. A továbbképzés hallgatói a műemlékes szakma
szinte minden területéről érkeznek, rendszeresen üdvözölhetünk szakembereket a környező és a távolabbi
európai országokból, sőt más földrészekről is – Dél-Amerikától Afrikáig, s Ázsia országaiból, Japántól Indiáig.
Érdeme a nyári egyetemnek, hogy segíti azoknak a határon túli – magyar és nem magyar – szakembereknek a
munkáját, akik a magyar kulturális identitás megőrzéséhez kapcsolódó örökségvédelemmel foglalkoznak.

A nyári egyetemet akkreditált képzésnek fogadja el a BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM és a LEUVENI KATOLIKUS EGYETEM RAYMOND
LEMAIRE INTÉZETE; a résztvevőknek a MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA akkreditációs bizottsága
2015-ben 9 kredit pontot ítélt a „szabadon választható” kategóriában.
A nyári egyetem nemzetközi jellegének megfelelően a továbbképzés teljes ideje alatt angol nyelvű
szinkrontolmácsolást biztosítunk. A továbbképzés előadásait és azok illusztrációját archiváljuk. Ennek
köszönhetően az elhangzottak szerkesztett változata kétnyelvű multimédiás kiadvány formájában publikálható.
Az eddig elkészült kiadványok az Országos Széchenyi Könyvtár nyilvántartásában ISSN és ISBN számmal is
rendelkeznek és megtalálhatók a nyári egyetem honlapján.
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ELMÉLETI ELŐADÁSOK
A TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI FEJLŐDÉS HATÁSA
Előadó: Dévényi Tamás
AZ ÉRTÉKÍTÉLET VÁLTOZÁSÁNAK SZEREPE
Előadó: Leo Hendriks
A HITELES HELYREÁLLÍTÁS LEHETŐSÉGEI A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ELVÁRÁSOK TÜKRÉBEN
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AZ ÉRTÉKALAPÚ HELYREÁLLÍTÁS 21. SZÁZADI
OKTATÁS ÉS VALÓSÁG
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Előadó: Schneller István
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Előadó:Szikra Éva
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Előadó: Kacskovics Fruzsina
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Előadó: Laszlovszky József
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EGÉSZ NAPOS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS A RÉGIÓBA
Szakmai vezető: N.N.
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