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Kultúra és építészet 1. és 2. 
2019/2020-es tanév 
 
Tárgyfelelős: Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus 
Időpont: keddenként 17:15-19:00 
Terem: k.299 Középülettervezési Tanszék, kisterem 
 
Napjainkra a föld népessége elérte a közel 7,7 milliárd főt. Bár a különböző 
kontinenseket és az egyes országokat vizsgálva nagy különbségek láthatók, az 
ismert történelemben korábban soha nem tapasztalt növekedés ez, amely az 
elemzések alapján nem hogy nem állt meg, még gyorsabb ütemben folytatódik. 
Fontos párhuzamos jelenség, hogy az emberiség egyre nagyobb része él 
nagyvárosokban. Természetesen rengeteg kiváltó oka van a tendenciának, 
ráadásul számtalan praktikus és vonzó előnye van a nagyvárosi életformának, 
mégis sok új megoldásra váró nehézséget is életre hív ez a helyzet. 
 
Csak pár fontosabbat említve: 
A hatalmas lélekszám hatására könnyen alakul ki társadalmi elidegenedés, amely 
a nagy sűrűséggel együtt sok pszichológiai betegség kiváltó oka is egyben. A 
kiterjedt mesterséges környezet önmagában életre alkalmatlan, a nagy ellátó 
rendszereknek kiszolgáltatott. A természettől való egyre nagyobb eltávolodás 
pedig különösen nagy kihívás elé állítja lényünket. 
 
Joggal merül fel a kérdés, hogy a több ezer évig jellemző vidéki és kisvárosi 
életforma jelenthet-e reális alternatívát? Ha nem, akkor pedig mit tanulhatunk 
belőle, mit érdemes átmenteni? A félév során ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozunk majd különböző szakterületekről hívott előadok segítségével. 
 
 
további információ: 
http://www.kozep.bme.hu/kultura-es-epiteszet/  



 

 

Kultúra és építészet 1. – tematika 2019 ősz 
Az egyes órák helyszíne, programja és a határidők a következők: 
 
 

DÁTUM PROGRAM HELYSZÍN(EK) AZ ÓRA MENETE 

szept. 
10. 

 1. óra közép tanszék 
kisterem 

A (rendszer) ökológia 
Lányi Erzsébet 
építész, egyetemi docens 

szept. 
17. 

 2. óra  közép tanszék 
kisterem 

Klímaváltozás 
Bartholy Judit 
meteorológus, egyetemi tanár 

szept. 
24. 
 

 3. óra Győri Alkotóhét az óra elmarad 
(pótlás a vázlattervi héten) 

okt. 
1. 

 4. óra közép tanszék 
kisterem 

Reischl Gábor interjú 
 
 

okt. 
8. 
 

 5. óra közép tanszék 
kisterem 

VÁROS és/vagy NEM város 
Bach Péter 
építész, egyetemi docens 

okt. 
15. 
 

 6. óra közép tanszék 
kisterem  

Lakosok viszonyulása települési 
környezetükhöz - környezetpszichológiai 
megközelítésben 
Dúll Andrea 
környezetpszichológus, egyetemi tanár 

okt. 
22. 
 

  vázlattervi hét építőtábor2019 
kiállítás megnyitó Monoron 
kertzáró piknik Perbálon 

okt. 
29. 
 

 7. óra közép tanszék 
kisterem 

Graubünden canton stratégiái 
Klobusovszki Péter 
építész, egyetemi docens 

nov. 
5. 
 

 8. óra közép tanszék 
kisterem 

#hagyomány? #közösség? #identitás? 
U. Nagy Gábor 
építész 

nov. 
12. 
 

 9. óra TDK konferencia oktatási szünet 
 

nov. 
19. 

10. óra közép tanszék 
kisterem 

megismerés, felismerés, azonosulás idegenként 
Karácsony Tamás 
építész 

nov. 
26. 

11. óra közép tanszék 
kisterem 

Reischl Gábor és a vidék 
Borbás Péter 
építész, egyetemi adjunktus 

dec. 
3. 

12. óra közép tanszék 
kisterem 

Folyamatos jelenlét és után követés 
Kemes Balázs 
építész, egyetemi adjunktus 

dec. 
7. 

13. óra otthoni munka féléves feladatok elkészítése 
 

 
 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 
 
 
 
feladatbeadás: 2019. december 13. péntek 12 óra 
póthatáridő: 2019. december 20. péntek 12 óra (különeljárási díjjal) 
 


