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KONFERENCIA MEGHÍVÓ 
 
 

A Transsylvania Nostra Alapítvány főszervezésében 2018. október 18–20. között kerül sor Az épített 
örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései – TUSNAD, elnevezésű nemzetközi tudományos 
konferencia 19. ülésszakára. Ebben az évben e nagyszabású nemzetközi tudományos eseménynek Kolozsvár 
(Kolozs megye, Románia) ad otthont. Az ülésszak témája: Az épített örökség, mint a kulturális örökség 
kivételes része. 

Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései – TUSNAD nemzetközi konferencia 
1992-ben műemlékvédelmi szakképző-tanfolyamként indult Tusnádfürdőn, majd 1993-tól tavaszonként 6–8 
napra méretezett tudományos tanácskozássá alakult. A konferenciasorozatot indításától kezdve az ICOMOS, 
illetve annak német, magyar és román Nemzeti Bizottságai patronálják. Az első tíz ülésszakra évente került 
sor, 2003-tól pedig kétévenkénti gyakoriságra váltott a sorozat. A Tusnádfürdőn megrendezett 11 ülésszak 
után, 2003-tól az immár nemzetközi hírnevű konferenciasorozat helyhez kötöttségét a szervezők feloldották, 
és az eseményt rövidebbre fogták. A konferenciasorozat így minden alkalommal más-más helyszínt választott 
ki: 2005-ben Nagybányát, 2007-ben Nagyszebent, 2009-ben Torockót, 2011-ben pedig Gyulafehérvárt és 
Szilágysomlyót, 2013-ban Besztercét, valamint 2014-ben és 2016-ban Kolozsvárt. 2018-ban a konferencia 
ismét Kolozsvárott kerül megrendezésre. Ezeken a helyszíneken az erdélyi épített örökség felújításának nagy 
jelentőségű építőtelepei működtek, lehetőséget nyújtva, hogy a szakemberek a helyszínen tájékozódjanak 
eredményekről, gondokról egyaránt, választ várva, egyrészt egy sor általános érvényű kérdésre, másrészt a 
multikulturális Erdély sajátos kihívásaira. 

A különböző országokból érkező szakemberek közötti kommunikáció megkönnyítésének érdekében 
az előadásokon a témák specifikus szakkifejezéseinek megvitatására is sor kerül a konferencia három 
hivatalos nyelvén (magyar, román és angol). 

A 19., Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései – TUSNAD nemzetközi 
tudományos konferencia programjában az épített örökség és a kulturális örökség viszonyát taglaló átfogó 
előadások, esettanulmányok, kerekasztal-beszélgetések, kiállítások és egy szakmai tanulmányút szerepelnek. 

 
A javasolt tematikák, mind az épített örökség és a kulturális örökség viszonyát érintik, az 

épített örökség kijelölését, használatát és védelmét tárgyalva, aláhúzva azokat a szempontokat, melyek 
az építés kulturális jelentőségét biztosítják: 

• Az épített örökség, mint a kulturális örökség kivételes része: meghatározások, osztályozások, védelmi 
formák aktualitása:  

• Épített kultúra országos és nemzetközi szinten, a XX század második felében, illetve a XXI. század 
első évtizedeiben: szükséges és biztosított pénzalapok, beruházási erőforrások;  
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• A védett épületállomány bővítése; a műemlék-jegyzékek bővítésének feltételei, az országos műemléki 
jegyzékek; a világörökség-jegyzékek; a műemlékek felleltározása; a védett műemlékek jegyzéke bővítésének 
a sebessége egyeztetve a pénzalapok növelésének a sebességével;  

• A műemlékek védelmének kutatása a XX. század második felében, illetve a XXI. század első 
évtizedeiben alap és alkalmazott kutatás, esettanulmányok, a kutatások időzítése és kibontása, a kutatási 
eredmények átültetése a védelmi, illetve a használati tevékenységbe; országos és nemzetközi kutatási 
alapok;  

• A műemléki beavatkozások számára készült tervek a XX. század második felében, illetve a XXI. 
század első évtizedeiben? Alapok, támogatók, esettanulmányok;  

• Kivitelezési tevékenységek az épített örökség rehabilitációja során: konzerválás, helyreállítás, 
felújítás vagy rekonstrukció a XX. század második felében, illetve a XXI. század első évtizedeiben – magán, 
illetve állami alapok; esettanulmányok;  

• Az épített örökség karbantartása; magán és állami feladatok; esettanulmányok; a karbantartás szintén 
a tulajdonosok feladata;  

• A műemlékvédelmi tevékenység minőségének a szavatolása; a beavatkozások minőségének a krízise; 
furcsa, de a műemléki beavatkozások minősége csökken; 

• Az építettörökség-védelem és a globalizáció: országos és nemzetközi intézkedések az épített-örökség 
globalizációjának megelőzésére;  

• Az épített örökség és a turizmus: ki profitál a kulturális turizmusból és mennyivel társul be a védelmi 
kiadásokba;  

• A szakember-képzés, szakképesítő tanfolyam az épített-örökségi beavatkozásokban – az oktatás 
krízise az építettörökség-védelem területén; nincsenek épített-örökségvédelmi bemutató előadások az 
egyetemeken;  

Téma-orientált terminológia a konferencia három hivatalos nyelvén (román, angol és magyar), az 
előadásokat lefordítják a konferencia publikációiban a hivatalos nyelvekre; 

 
 
Előzetes program 
2018. október 18. – csütörtök (HELYSZÍN: KOLOZSVÁRI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM – CÍME: UNIRII TÉR 30) 
0800 – 0900 Regisztráció 
0900 – 1100 Hivatalos megnyitó – beszélgetések, általános jelentések 
1100 – 1130 Kávészünet 
1130 – 1330 Előadások 
1330 – 1500 Szünet 
1500 – 1700 Előadások/kerekasztal-beszélgetés 
1700 – 1730 Kávészünet 
1730 – 1930 Előadások /kerekasztal-beszélgetés 
2000 – Nyitófogadás 
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2018. október 19. – péntek (HELYSZÍN: KOLOZSVÁRI SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM) 
0900 – 1100 Előadások 
1100 – 1130 Kávészünet 
1130 – 1330 Előadások 
1330 – 1500 Szünet 
1500 – 1700 Előadások/Kerekasztal-beszélgetés 
1700 – 1730 Kávészünet 
1730 – 1930 A konferencia következtetései, a 2020-as ülésszak tematikájának bemutatása 
2000 – Zárófogadás 
 
 
2018. október 20. – szombat: Tanulmányi kirándulás – opcionális program 

 
 

Fontos határidők 
A kivonatok online elküldése 2018. június 1. 
A résztvevők értesítése a kivonatok elfogadásáról / 
visszautasításáról 

2018. június 15. 

Az előadás elküldése 2018. július 31. 
A résztvevők értesítése az előadás elfogadásáról / 
visszautasításáról  

Előadók 

2018. augusztus 16. 

Online regisztráció Előadók 2018. augusztus 31. 
Online regisztráció Résztvevők 2018. szeptember 30. 
 
 
 

Publikálási lehetőség előadóknak 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a TUSNAD-2018 konferenciára eddig nem publikált anyagokat fogadunk el. A 

beküldött szövegeket a konferencia Tudományos Tanácsa láttamozza. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy csak 

olyan előadásokat fogadunk el publikálás végett, amelyek bemutatására sor kerül a konferencia keretén belül. 

Továbbá a szerzőket arra kérjük, hogy igazolják az előadással való részvételi szándékukat az eseményen 

2018. augusztus 31-ig. 
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Publikálási lehetőség: 
1. A konferencia Tudományos Tanácsa a legsikeresebb előadásokat kiválasztja a Transsylvania Nostra 
tudományos folyóiratban való megjelenésre. A folyóirat CNCS által akkreditált, B kategóriával ellátott, valamint 
indexelve van a SCOPUS nemzetközi adatbázisban. A szerzők a kiválasztott előadásokat tudományos cikk 
formájába szerkesztik a folyóirat honlapján megtalálható szerkesztési követelmények alapján: 
http://www.transsylvanianostra.eu/tnjournal/hu/tartalom/publik%C3%A1ci%C3%B3s-felt%C3%A9telek. 
2. Azok az előadások, amelyek nem publikálhatók a folyóiratban, megjelennek az on-line publikációban Az 
épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései – TUSNAD konferencia honlapján. Az on-line 
publikáció a http://www.transsylvanianostra.eu/conferinta-hu-tusnadpublicatii.html címen lesz elérhető, 
valamint ISSN számmal fog rendelkezni.  
 
Bővebb információ a www.transsylvanianostra.eu honlapon található. Részletesebb tájékoztatás a 
heritageconferences@gmail.com e-mailcímen, a RO-400253, Breaza u. 14. sz., Cluj-Napoca levelezési 
címen, a +40-264-435489 telefonszámon, a +40-264-436805 faxszámon, illetve a +40-730-909630 vagy +40-
730-909636 telefonszámok egyikén igényelhető. 
 
              Tisztelettel, 

 
         dr.  SZABÓ  Bálint                                                                                       dr. KIRIZSÁN Imola   
         a Tudományos Tanács elnöke             a szervező bizottság elnöke 
 


