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0_4 HELYI ÉS EGYETEMES

Minden közösségnek megvannak a maga értékei. A családoknak,
gyülekezeteknek, településeknek, országoknak, nemzeteknek. Sőt!
Az egész emberiségnek.

ellenőrzi a műemlékek helyreállítását, karbantartását, és fenntartható használatát.
Szerinted melyek a magyar épített örökség legjelentősebb példái? Miket sorolnál ide? Hogyan és meddig őriznéd meg ezeket?

HELYI ÖRÖKSÉG

EURÓPAI ÖRÖKSÉG

Mi számít helyi értéknek? Erről a közösség dönt. Egy helyi szobrász által készített emlékmű például értékes lehet az ott élő közösség számára. A helyi Értéktár Bizottságok döntenek arról, hogy mit
vesznek fel a helyi értékek közé. Javaslatot bárki tehet, akár te is. Ha
valami a településen túlmutató jelentőséggel bír, akkor a Bizottság
javasolja, hogy vegyék fel a nemzeti értékek listájába.

Az Európa Tanács azért jött létre, hogy a „tagok közötti nagyobb
egység előremozdításával a tagok közös örökségét képező eszméket és elveket védje, illetve megvalósítsa és biztosítsa a tagok gazdasági és társadalmi fejlődését”. A közös európai örökség
megőrzése és népszerűsítése tehát fontos feladata. Különösen
a nemzetektől független emlékeket kívánja megőrizni. A Dohány utcai Zsinagóga például az európai zsidóság történetének jelképe helyett: jelentős emléke, ezért kiérdemelte az Európai Örökség Díjat.

A települések épített örökségéről az önkormányzatok döntenek.
Egybefüggő településrészeket területi védettséggel láthatnak el,
egyes épületeket, emlékműveket pedig egyedi védelemmel.
A te településeden mi számít egyedinek, értékesnek? Mi szerepel
a helyi Értéktár Bizottság gyűjteményében? Ha szerinted hiányzik
valami, akkor tegyél nekik javaslatot!

Mely magyar helyszínek váltak eddig az európai örökség részévé? Te mivel egészítenéd ki ezt a listát és miért?

VILÁGÖRÖKSÉG

NEMZETI ÖRÖKSÉG

Az UNESCO 1972 óta végzi a kulturális és természeti világörökséghez tartozó helyszínek kiválasztását és védelmét. A tagországok
javaslatot tehetnek kulturális és természeti örökségre, a javaslatokról pedig az UNESCO Bizottsága dönt. A világörökséggé nyilvánított helyszínek megóvása, karbantartása és felújítása szigorú
szabályokhoz kötött, és az adott állam feladata.

Az Értéktárak kiválasztják, hogy szerintük mely értékek érdemesek
a megyei értéktárba való felvételre. A megyei értéktárak pedig javasolhatnak értékeket a nemzeti értéktárba való felvételre. Végül
a Nemzeti Értéktár nyilvántartásából választja ki a Hungarikum
Bizottság a hungarikumokat (a magyarságra jellemző nemzeti értékeket, csúcsteljesítményeket).
Az országos jelentőségű épített örökségért, műemlékekért az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal felel. A hivatal engedélyezi, és

Melyek a magyarországi UNESCO Világörökség helyszínek?
Szerinted miért bírnak ezek egyetemes jelentőséggel?
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Helyi örökség?

Magyar érték?

Sportuszoda?

Világörökség?

Európai érték?

Közfürdő?

Művészetek Palotája?

Közös történelem?

Egyéni emlékezet?

Palota Negyed?
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