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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

SZELLEMI ÉS ÉPÍTÉSZETI

Mi a kulturális örökség?

A kulturális örökség lehet építészeti és szellemi örökség.

▶

emberi tevékenység eredménye
(szemben a természeti értékekkel)

▶

a közösség számára fontos jelentéssel bíró
tárgyak (pl. épületek), vagy nem anyagi dolgok
(pl. szokások)

▶

Az építészeti örökség történelmi, régészeti, művészi, tudományos,
társadalmi vagy műszaki szempontból kiemelkedő építmény.
A szellemi örökség lehet szokás (pl. ünnepi események), ábrázolás
(pl. előadóművészetek), kifejezési forma (pl. nyelv), tudás és készség
(pl. hagyományos kézművesség) – valamint az ezekkel összefüggő
eszköz, tárgy, készítmény és kulturális színhely.

egy közösség identitásának a része

A kulturális örökséget tehát egy közösség hozza létre, gyűjti, őrzi és
hagyományozza rá a következő generációkra. Ez az örökség kifejezi
a közösségek önazonosságát, saját különleges és egyéni értékeit
– azt, hogy mit gondolunk arról, hogy kik vagyunk, és hol a helyünk
a világban.

AZ ÉPÍTETT KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG:
▶

egyedi műemlékek

▶

épületegyüttesek

▶

kultúrtájak (az ember és a természet együttes
munkájának eredményei)

Ki határozza meg, hogy mi számít kulturális örökségnek?
A közösség tagjai és a kulturális területek szakemberei. Te is.
A szakmai szempontok mellett egyre fontosabbá válik az egyéni
emlékezet is. A történészek meg tudják határozni egy épület vagy
tárgy korát, történeti jelentőségét, a szemtanúk pedig egyéni történeteikkel gazdagítják azt.

A SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG:
▶

nemzedékről nemzedékre hagyományozódik

▶

a közösségek környezete, természettel való kapcsolata
és történelme tükröződik benne

▶
Szerinted a ma létrehozott javak közül mi válik majd a közösség
kulturális örökségévé? Melyek azok a tárgyak, amiket használsz,
azok a szokások, amiket követsz, vagy azok az épületek, amik
most épülnek a környezetben, és szerinted 50-100 év múlva
a közösség identitását jelképezik majd?

a közösség folyamatosan újrateremti, alkalmazza

Integrált kulturális örökségnek nevezzük azokat az értékeket, ahol
az építészeti örökség a szellemi örökséggel párosul. Magyarországon erre Hollókő remek példa – szerinted miért?
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Irányítótorony?

Sugárút?

Kultúrtáj?

Víztorony?

Egyutcás falu?

Kultúrpark?

Könnyű?

Műemlék?

Emlékmű?

Komoly?
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