Épített örökség szakirányon is lehet tanulni
a pécsi egyetemen
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A hazai felsőoktatásban elsőként a Pécsi Tudományegyetemen lehet épített örökség
szakirányt választani az intézményben idén ősszel induló kulturális örökség
tanulmányok mesterszak keretében.
A kulturális örökség tanulmányok mesterképzést, az ahhoz kapcsolódó épített örökség, írott
kulturális örökség, továbbá kulturális diplomácia és örökségmenedzsment szakirányt az
egyetem felnőttképzési kara hirdette meg a műszaki és informatikai, valamint a természet- és
a bölcsészettudományi karral való együttműködésének eredményeként.
Az állami ösztöndíjas férőhelyeket is biztosító képzésre február 15-ig lehet jelentkezni. Az
egyetem azokat az alapszakon vagy mesterszakon végzett érdeklődőket várja, akik ebben a
félévben fejezik be felsőoktatási tanulmányaikat, vagy állami-önkormányzati, üzleti,
nonprofit szervezeteknél a kulturális örökség kezelésével, menedzselésével kapcsolatos
meglévő ismereteiket kívánják bővíteni.
A képzési program kidolgozásában és megvalósításában a PTE négy olyan kara működik
együtt, melyeken komoly hagyományai vannak a kulturális örökséggel foglalkozó
tanulmányoknak: e program a korábbi előzményekre építve, az eltérő megközelítések
integrálásával fog új tudáselemeket generálni - hangsúlyozta az egyetem.
A mesterképzés védnöke Pierre Vasarely, a PTE díszdoktora, aki a pécsi születésű Victor
Vasarely, az optikai festészet világhírű képviselőjének unokájaként sokat tesz azért, hogy a
baranyai megyeszékhely kulturális, tudományos elismertsége növekedjen Vasarely szellemi
örökségén keresztül.
A kulturális örökség tanulmányok mesterszak tervezett indításával kapcsolatban 2012 végén
tartott sajtótájékoztatón Bachmann Bálint, a PTE műszaki karának dékánja azt mondta:
Európa épített öröksége amellett, hogy kulturális, művészettörténeti, vagy építészeti
szempontból jelentős, nagyon komoly gazdasági potenciált is rejt, amelyet a jövőben érdemes
minél jobban kihasználni.
Úgy vélte, ezt segíthetik a kulturális örökség tanulmányokat folytató, a közszolgálatban, az
építésrendészetben, vagy az örökségvédelem más műszaki, irányítási, beruházási területein
elhelyezkedő diplomás szakemberek.
Bachman Zoltán Kossuth-díjas építész, a PTE tanára ehhez hozzátette, hogy örökségvédelmi
szakemberekre Pécsnek is szüksége van, már csak azért is, mert az ókeresztény
emlékhelyeivel az UNESCO világörökségi listáján szereplő városban olyan sok jelentős
műemlék van, hogy azokat hosszú távon csak akkor tudja fenntartani, ha világhírűvé teszi e
képzett fiatalok közreműködésével.

