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Slama Györgyné Börcsök Gizella: 

A kulturális örökséggazdálkodás aspektusai Bologna városában 

Doktori disszertáció tézisei 

 

A vizsgált téma és a dolgozat célkitűzése 

 

A doktori értekezés témája a kulturális örökséggazdálkodás. A hazai szakmai diskurzusban 

az utóbbi években egyre gyakrabban használt kifejezés azonban még nincs hivatalosan 

definiálva. Hazánkban a kutatások a kulturális örökség és a gazdaság kapcsolatáról, az 

örökség gazdasági és társadalmi hatásáról csak a közelmúltban kezdődtek el. A 2009-es 

pénzügyi válság irányította rá a hazai szakemberek figyelmét az épített örökségben rejlő 

gazdasági lehetőségekre. 2010-ben szerveztek először nemzetközi konferenciát e témában 

Örökség a gazdaságban – Gazda(g)ság az örökségben címmel. A 2011-ben Az épített 

örökség védelmében: Változó társadalom – változó műemlékvédelem? című, budapesti 

műemlékvédelmi konferencia már gazdasági szakembereket is bevont a diskurzusba. 

Jelenleg is alapvetően két szemlélet uralkodik. A klasszikus műemlékvédelem szakemberei 

a nemzetközi dokumentumokban lefektetett alapelvek szigorú betartása mellett érvelnek, 

míg a paradigmaváltás képviselői az örökség gazdaságfejlesztési potenciáljának 

kihasználását szorgalmazzák a megváltozott társadalmi igények kielégítésére. 

Dolgozatomban arra a kérdésre is keresem a választ, vajon összeegyeztethető-e a kétféle 

álláspont.  

Az új szemlélet a nemzetközi műemlékvédelmi dokumentumok fejlődésében és az 

Európai Unió kulturális örökségi politikájában is megfigyelhető. A nemzetközi 

egyezmények, karták, irányelvek jól tükrözik ezt a folyamatot, amely a tárgyiasult 

(elsősorban építészeti) örökség védelmétől a szellemi örökséget is magában foglaló 

kulturális örökség megőrzéséig, fenntartható kezeléséig, fejlesztéséig terjed. „A 

fenntartható Európa stratégiai erőforrásául szolgáló kulturális örökség” már magában 

foglalja a tárgyi, a szellemi és a digitális örökséget is. A 2014-ben született, mérföldkőnek 

számító európai uniós dokumentum – többek között – hangsúlyozza a kulturális örökség 

szerepét a kreativitás és innováció fejlesztésében, illetve a kulturális és kreatív ágazat 

részeként annak fontos gazdasági hatását.  

Dolgozatomban Bologna példáján keresztül vizsgálom meg, hogy a város mennyire 

felel meg ezeknek az irányelveknek és ajánlásoknak. Disszertációm kiindulópontja az a 
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feltevés, hogy az önkormányzat jó gazda módjára felelősen és sikeresen gazdálkodik 

kulturális értékeivel. A „Bologna a kultúra városa” koncepcióval, az Európa Kulturális 

Fővárosa 2000 megaprojekt megvalósításával, a kultúrát stratégiai erőforrásul felhasználva 

az önkormányzat kulturális alapú városfejlesztést indított el, melyet azóta is követ. 

 

Dolgozatom célja kettős. Egyrészt a nemzetközi örökségvédelmi és európai uniós 

kulturális örökséggel foglalkozó dokumentumok vizsgálatán és a hazai szakmai diskurzus 

elemzésén keresztül kívánom bemutatni a műemlékvédelemtől az örökséggazdálkodásig 

terjedő fejlődési folyamatot, valamint a kulturális örökséggazdálkodás fogalmának 

meghatározására szeretnék javaslatot tenni a hazai örökségvédelmi és örökséggazdálkodási 

szakma számára. 

Másrészt Bologna kulturális örökséggazdálkodása aspektusait a sikeresen 

megvalósult és jól működő örökségvédelmi, kezelési és fejlesztési projektek, illetve a 

szellemi örökség valorizációja elemzésén keresztül szeretném bemutatni, tanulságokat 

levonni. Az újonnan kifejlesztett módszerek és eszközök, jó példák alapján ajánlások 

megfogalmazásával a hazai szakmai diskurzushoz szeretnék hozzájárulni. 

 

A disszertáció felépítése és a kutatás módszere 

 

Doktori értekezésem két nagy részből áll. Dolgozatom első fele, A műemlékvédelemtől az 

örökséggazdálkodásig című fejezet mintegy elméleti megalapozó részként szolgál a 

dolgozat második, fő részéhez, a bolognai esettanulmányhoz.  

Az első fejezet a kulturális örökség fogalmának meghatározásával indul. Ezt 

követően először a nemzetközi egyezmények, ajánlások, irányelvek, karták alapján 

vizsgálom meg a műemlék, illetve örökség fogalmának, tartalmának és a 

műemlékvédelem, illetve örökségvédelem elveinek és tevékenységeinek fejlődését. Majd 

az Európai Unió kulturális örökségi politikájában bekövetkezett szemléletváltozást 

képviselő, mérföldkőnek számító dokumentumokat elemzem. Végül a hazai 

örökségvédelemben észlelhető paradigmaváltás folyamatát, különböző szakmai álláspontot 

és néhány, szemléletében is friss példát ismertetek. A tanulságok levonása alapján 

javaslatot teszek az örökséggazdálkodás meghatározására. 

Kutatási módszerem több elemet is magába foglal. Az ICOMOS Magyar Nemzeti 

Bizottság Kulturális turizmus Szakbizottsága tagjaként, valamint a Magyar Urbanisztikai 

Társaság (MUT) Örökséggazdálkodási Tagozat alapító tagjaként rendszeresen részt veszek 
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az ICOMOS és a Szakbizottság, illetve a MUT és a Tagozat programjain, fórumain, 

konferenciáin. Előadásaimmal magam is aktívan hozzájárulok a szakmai diskurzushoz. A 

külföldi és hazai szakirodalom tanulmányozása mellett figyelemmel kísérem az ICOMOS 

és MUT honlapján, valamint a MUT hivatalos facebook-oldalán közzétett információkat. 

 

A dolgozat második, fő része a bolognai esettanulmány, amely a város kulturális 

örökséggazdálkodásának mintegy húszéves időszakát mutatja be és elemzi. Az első 

alfejezet, Bologna városa mint kulturális projekt azt a koncepciót követi, amelynek 

keretében az önkormányzat a civil társadalmat, az aktív polgárokat és a magánszférát 

sikeresen bevonja a település kulturális arculatának újrafogalmazásába, valamint szellemi 

és tárgyiasult kulturális értékei valorizációjába, fenntartásába és fejlesztésébe. A kultúra 

városa alfejezet elsősorban a szellemi kulturális értékek és a gazdaság kapcsolatának 

vizsgálatával, míg a Bologna árkádjai a város épített örökségének valorizációjával és 

fenntartásával foglalkozik. A Genus Bononiae – Múzeumok a városban című alfejezet a 

Carisbo banki alapítvány által megvalósított és működtetett kulturális útvonal és a 

megtérülő kulturális befektetés sikeres példáját elemzi. Ezt követően három jelentős 

kulturális projekt részletesebb elemzésével a kulturális örökséggazdálkodás további 

aspektusait mutatom be. A Bologna 2000 nevű megaprojekt vizsgálatát az eredmények 

összefoglalása zárja. Az elindított, kulturális alapú városfejlesztés, a kulturális örökséggel 

való tudatos gazdálkodás egyik kiemelkedő példája a Certosa – Bologna műemléki 

sírkertje program, mely egy komoly megőrzési, konzerválási problémából – ötletes 

megoldással – sikeres örökséggazdálkodási projektté és turisztikai attrakcióvá vált, amely 

alapján az önkormányzat egy európai szintű együttműködési hálózatot hozott létre. Végül 

Bologna egyik jelképe, a Neptun-szökőkút restaurálása elnevezésű, több szempontból is 

innovatív projekt vizsgálata zárja a dolgozat bolognai esettanulmányát. 

Kutatási módszerem komplex: egyrészt a szakirodalom, önkormányzati és egyéb 

dokumentumok, kiadványok tanulmányozása, valamint személyes konzultációk, másrészt 

az épített örökség helyszíni vizsgálata, és a kulturális programokon személyes élményen 

keresztül szerzett tapasztalat alapján értékeltem a szellemi kulturális örökség 

valorizációját.  

2009-től rendszeresen járok Bolognába kutatni. Így kutatóként és kulturális 

turistaként egyszemélyben fokozatosan ismertem meg a város kulturális értékeit. 2014-ben 

a Campus Hungary ösztöndíj révén hosszabb időt is eltöltöttem Bologna Város 

Önkormányzatánál, ahol kutatásvezetőm irányításával közelebbről és alaposabban is 
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megvizsgálhattam Bologna kulturális projektjeit. Konzultációkat folytattam a projektek 

felelőseivel, valamint az egyetem professzoraival és kulturális civil szervezetekkel. 

Számos tanulmány, kiállítási katalógus, monográfia, konferenciakötet, programfüzet, 

ismertetők, önkormányzati dokumentumok és egyéb kiadványok, valamint a bolognai 

könyvtárakban talált anyagok szolgáltak kutatásom alapjául. Az örökségi helyszíneket 

digitális fotósorozattal dokumentáltam. A legújabb adatok és fejlemények folyamatos 

figyelemmel kísérését segítik/segítették az önkormányzatnak és projektjeinek, a város 

kulturális intézményeinek honlapjai, hírlevelei és facebook-oldalai, valamint a megismert 

kollégák és kulturális civil szerveztek hivatalos facebook-oldalai. A Bolognában eltöltött 

hosszú idő lehetővé tette számomra, hogy sokféle kulturális programon, nappali és éjszakai 

vezetett sétán, koncerten, performanszon, kiállításon, előadáson, művészeti és zenei 

fesztiválon, művészeti vásáron részt vegyek, és így személyes élményeken keresztül 

tapasztaljam meg a város gazdag kulturális értékeinek valorizációját. A dolgozatban a 

legfontosabbnak tekintett projekt, a bolognai Certosa műemléki temető jelentőségének 

vizsgálatához több olasz műemléki sírkertet is felkerestem, tanulmányoztam és digitális 

kamerámmal dokumentáltam őket, valamint mindehhez szakirodalmat gyűjtöttem, 

kiadványokat vásároltam.  

 

A kutatás eredményei 

 

Az elvégzett vizsgálatok és elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi és 

európai uniós örökségvédelmi szemléletváltozás a hazai örökségvédelemben és 

urbanisztikában is határozottan megjelent, miközben továbbra is alapvetően kétféle 

álláspont jellemzi a szakmai gondolkodást. Az ortodox műemlékvédelem a nemzetközi 

dokumentumok alapelveihez (hitelesség, sértetlenség) való szigorú ragaszkodást képviseli 

továbbra is. Az új szemlélet hívei – elsősorban nemzetközi kutatási eredményekre 

hivatkozva – az örökséggel való tudatos gazdálkodásra hívják fel a figyelmet. 

A paradigmaváltás nemcsak a műemlék/örökség és a műemlékvédelem/ 

örökségvédelem régi/új elnevezésében érhető tetten, hanem a műemlékvédelem országos 

szintű intézményi változásában is. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal újjászervezésével 

2012 szeptemberében létrejött Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 

Szolgáltatási Központ már nevében jelzi a szemléletváltást. A kormány kulturális 

örökséggel való gazdálkodási szemléletét leginkább tükröző Nemzeti Várprogram és 

Nemzeti Kastélyprogram, valamint egy közelmúltban megvalósult vár-rekonstrukciós 
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példa műemlékvédelmi szakmai értékelése a paradigmaváltás kihívásaira hívja fel a 

figyelmet. A diósgyőri vár rekonstrukciója jól szemlélteti a műemlék-helyreállítás alapvető 

dilemmáját: Kinek a szempontjai érvényesüljenek? A klasszikus műemlékvédelem 

képviselőjét szigorú szakmai elvek vezérlik munkájában, míg a társadalom – újabb 

elvárásként – élményszerűen szeretné megismerni és használni örökségét. Miután mindkét 

törekvés legitim, nem a szembeállításuk, hanem az egyidejű érvényre juttatásuk, azaz az 

integrált szemléletű megközelítés lehet a hosszútávra szóló, fenntartható feloldása ennek az 

(esetek nagy többségében valójában inkább látszólagos) ellentmondásnak.  

A gazdálkodási szemlélet az urbanisztikai szakmában is megjelent. A Magyar 

Urbanisztikai Társaságon belül 2012 májusában létrejött Örökséggazdálkodási Tagozat 

önkormányzatoknak kíván szakmai segítséget nyújtani örökséggazdálkodási terveik 

elkészítéséhez. A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. jelentős szerepet vállal a 

kulturális és természeti örökséggel való tudatos gazdálkodási szemlélet megismertetésében 

és elterjesztésében. 2014-ben kidolgozta Gazdaságtudatos Városfejlesztési Programját, 

melynek hangsúlyos része az Örökséggazdálkodási és turisztikai vonzerő-fejlesztési 

Stratégia. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kezdeményezésére 2014 

júniusában létrejött Magyar Történelmi Városok Hálózata célja szakmai platform 

megteremtése, az örökségvédelemben és -gazdálkodásban alkalmazott jó gyakorlatok 

bemutatása, az örökségvédelem jelentőségének tudatosítása az önkormányzati szférában. A 

Hálózat az örökségtudatosság zászlóvivőjeként elhatározta az „Örökségtudatos 

Önkormányzat” cím létrehozását. A jelképes elismeréssel azokat az önkormányzatokat 

vagy szövetségeiket jutalmazzák, amelyek a település vagy térség örökségállományának 

egészével folyamatosan, hatékonyan és bölcsen gazdálkodnak.  

A Forster Központ a paradigmaváltás, vagyis a gazdálkodási szemlélet hazai 

elterjesztése érdekében innovatív projektek megvalósításában vett részt 2012 és 2016 

között. A megvizsgált kísérleti projektek alátámasztják az új szemlélet jelentőségét. A 

HerMan projekt (Mangement of Cultural Heritage in the Central Europe Area) átfogó célja 

a közép-európai régió versenyképességének és vonzerejének növelése, gazdasági 

potenciáljának jobb kiaknázása a kulturális örökség hatékonyabb, fenntartható kezelése 

által. Az úttörő jelentőségű REVEAL – A kulturális örökség gazdasági és társadalmi 

hatásának feltárása című projekt alapvetése szerint a kulturális örökség jelentős társadalmi 

és gazdasági potenciállal rendelkezik, amely átgondolt örökséggazdálkodással, társadalmi 

tudatossággal, közösségi együttműködéssel hosszú távon, fenntartható módon aknázható 

ki. 
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A feltett kérdésre – Összehangolható-e a klasszikus műemlékvédelem az 

örökséggazdálkodás új szemléletével? – a kutatás eredményeként igen válasz adható. A 

folyamatos párbeszéd, a kompromisszumokra való nyitottság, egymás szempontjainak és 

értékeinek megismerése és megértése nélkülözhetetlen a kétfajta gondolkodásmód 

közeledéséhez. A Forster Központ REVEAL kísérleti projektje bizonyítja, hogy a 

gazdálkodási szemlélet összeegyeztethető a műemlékvédelmi elvekkel.  

 

Dolgozatom második, fő részében Bologna kulturális örökséggazdálkodása aspektusait a 

sikeresen megvalósult és jól működő örökségvédelmi, kezelési és fejlesztési projektek, 

illetve a szellemi örökség valorizációja elemzésén keresztül mutattam be.  

 

Az esettanulmány első, Bologna városa mint kulturális projekt című alfejezetében 

bemutatott „a kultúra városa” koncepció vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottam, 

hogy Bologna sikeresen valorizálja kulturális értékeit. Kiváló példa erre a 2006-ban elnyert 

UNESCO Zene Kreatív Városa cím, mely által bekerült a Kreatív Városok Hálózatába. A 

címből fakadó lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében az önkormányzat évről évre 

pályázatok útján támogatja művészei, kulturális-kreatív fiataljai nemzetközi szintű 

versenyképességét. Követendő példa a 2010-ben elindított, országos és nemzetközi díjjal is 

elismert sikeres projektjük, az Incredibol! – l’Innovazione Creativa di Bologna. A Bologna 

City Branding projektben a város identitásának újrafogalmazásába az önkormányzat a civil 

társadalmat, az aktív polgárokat is bevonta. A város gazdag és színes kulturális kínálatát 

folyamatosan fejleszti. 2013-ban két fesztivált is alapított. Az Art City Bologna elnevezésű, 

a híres ArteFiera-hoz kapcsolódó január végi fesztivál célja a kultúra, a művészetek, a 

város kulturális öröksége valorizációja. A Notte Blu – azaz a víz ünnepe kezdeményezés 

célja a város ismeretlen földalatti világának megismertetése, népszerűsítése, e különleges 

történelmi-vízi örökség megőrzése és valorizációja, új turisztikai akció létrehozása. 

Bologna egyedülálló városszerkezeti karakterével, az összesen közel 42 km hosszú 

árkádjaival pályázik az UNESCO világörökségi címre. Az önkormányzat elsőként 

Olaszországban, 2014-ben kidolgozott egy újszerű együttműködési formát a civil 

társadalom bevonására a városi közjavak, a kulturális örökség fenntartható módon való 

használatára. A „NO TAG” projekt keretében önkéntesek bevonásával évről évre 

megtisztítják az árkádokat a falfirkáktól és falragaszoktól. A sikeres együttműködést 

bizonyítja, hogy egyre több utca lakója kapcsolódik be a kezdeményezésbe. A középkori 
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városfalakon kívül mintegy 3,8 km hosszú összefüggő San Luca árkádsor restaurálási 

munkáihoz a crowdfunding pénzgyűjtési módot Bologna Város Önkormányzata elsőként 

vezette be a közszférában. A sikeres közösségi pénzgyűjtési akció jó példa az 

önkormányzat, a civil társadalom, a magánszemélyek, a privát szektor összefogására. 

A Genus Bononiae. Musei nella Città című kulturális projekt kiváló példa arra, hogy 

nemcsak az önkormányzat, hanem a magánszféra is elkötelezett a város kulturális életének, 

örökségének fejlesztése mellett. A kulturális-művészeti színhelyek bővítése céljából a 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna banki alapítvány 2003-ban megvásárolta, 

felújította az óváros területén nyolc leromlott állapotú műemléki épületet, majd részben vagy 

egészben új, kulturális funkcióval a nagyközönség számára megnyitotta. Az Alapítvány olyan 

kulturális befektetést valósított meg, amelynek nemcsak a város épített örökségének 

megőrzése és valorizációja, hanem gazdasági potenciáljának kiaknázása is a célja volt. Az 

épületek felújításával, majd a helyszínek működtetésével, kulturális programok, kiállítások 

szervezésével, szolgáltatásaival a helyi gazdaságot élénkítette. A turisztikai kínálat 

részeként a kulturális turizmusra is jelentős hatást gyakorolt. A banki alapítvány ma is 

sikeresen működő kulturális projektje bebizonyította, hogy a kultúrába, a kulturális 

örökségbe való befektetés rentábilis lehet, valamint továbbgyűrűző hatással is bír. 

 

A Bologna 2000 Európa Kulturális Fővárosa program vizsgálata alapján megállapítottam, 

hogy Bologna sikeresen indította el új, kulturális alapú városfejlesztését. A kulturális 

programhoz kapcsolódó beruházások meglévő, történeti és kulturális értékekkel bíró 

épületek rekonstrukciójaként és a város szövetében értékes helyen található barnamezős 

terület rehabilitációjaként valósultak meg, melyek többségében új, kulturális funkciót 

nyertek. A Bologna 2000 program egy átfogó városrehabilitáció, integrált városmegújító 

program keretében teljesedett ki. A városvezetés érdeme, hogy külön figyelmet fordított a 

hátrányos helyzetűekre, létrehozta a vakok számára Olaszország első Taktilis Múzeumát. 

A mindenki számára hozzáférhető kulturális örökség, illetve a mindenki számára 

hozzáférhető kulturális turizmus elvét jóval az Európai Unió és az ENSZ Turisztikai 

Világszervezete által megfogalmazott irányelvek előtt megvalósította. 

 

A dolgozat legfontosabbnak tekintett projektje, a kulturális örökséggel való tudatos 

gazdálkodás egyik kiemelkedő példája a Certosa – Bologna műemléki sírkertje program.  

Bologna elsőként ismerte föl, hogy a műemléki sírkertek kulturális örökségünk 

jelentős részét képezik. A városfalakon kívül, egy XIV. századi karthauzi kolostor alapjain 
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1801-ben létrehozott városi köztemető, a Certosa különleges történeti és művészeti 

értékeinek köszönhetően, unikumnak számít nemcsak Olaszországban, hanem európai 

viszonylatban is. Az 1999-ben indult műemlékvédelmi program és a Certosa múzeum 

létrehozása legnehezebb feladata a nagyszámú leromlott állapotú műemléki sír restaurálása 

volt. A felmérést, katalogizálást, tudományos kutatást követően az elhagyott, lejárt 

koncessziójú sírokat a Carisbo banki alapítvány támogatásával felújították, majd új 

bérlőknek adták ki, s az így befolyt összegből további sírokat tudtak helyreállítani. Az 

ötletes megoldás, az újrahasznosítási stratégia lehetővé tette a műemléki sírkert folyamatos 

felújítását, így restaurálása önfinanszírozóvá vált. A rendes karbantartási munkákba 

(tisztítás, portalanítás) önkénteseket vontak be. A 2009-ben létrejött Associazione Amici 

della Certosa örökségközösség aktívan részt vesz a történeti-művészeti értékekkel 

rendelkező sírkert megőrzésében és valorizációjában. A műemléki temető hosszú távú 

fenntartása – az újrahasznosítási stratégiának és a patrióta kulturális civilszervezet 

önkéntesei által végzett rendszeres karbantartási munkáknak köszönhetően – biztosítottnak 

mondható.  

A műemléki sírok helyreállítását minden esetben szakszerű kutatás, dokumentálás 

előzi meg. A még felfedezésre, feltárásra váró funerális művészet egyre több 

művészettörténészt inspirál. A folyamatos és egyre jobban kiteljesedő tudományos 

kutatások eredményei publikációk, kiállítások formájában közkinccsé válnak, és a program 

keretében létrehozott innovatív, példaértékű Certosa virtuális múzeum és digitális könyvtár 

anyagát gazdagítják, mely bárki számára lehetővé teszi a kulturális örökséghez való szabad 

hozzáférést. A kutatások kiteljesedésének egyik jelentős állomása a Bolognai Egyetem 

Építészmérnöki Kara által szervezett First Funerary Architecture International 

Symposium: City of the dead / City of the living. A 2015 októberében megrendezett 

háromnapos nemzetközi funerális építészeti konferencia is e különleges örökség 

jelentőségére és további kutatásának szükségességére hívta fel a figyelmet. 

A Certosa ma is működő köztemetői funkciója mellett – a műemlékvédelmi 

programnak köszönhetően, felismerve annak történeti, művészeti, kulturális értékeit –

szabadtéri és in situ múzeumi szerepe is egyre jobban kiteljesedik. A változatos kulturális 

programok nemcsak a kulturális örökség értékeire hívják fel a figyelmet, hanem a 

különleges környezet kínálta kulturális helyszínként való hasznosítására is. Ily módon a 

színes kulturális programok egyrészt biztosítják az örökség értelmezését, élményszerű 

interpretációját, bemutatását, ismertté tételét, társadalmi megbecsülését, másrészt a város 

számára új kulturális helyszínként való használatát. A kulturális események gazdagságát 
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nappali és éjszakai vezetett séták, kiállítások, rajzkurzusok, koncertek, színházi előadások, 

zenés-táncos performanszok, filmvetítések, irodalmi estek bizonyítják. A sokféle 

érdeklődési területet felölelő programok lehetővé teszik a nagyközönség minél szélesebb 

megszólítását. 

2001-ben Bolognában – az önkormányzat kezdeményezésére – tizenegy európai 

város közösen megalapította a történeti, művészeti, műemléki értékekkel rendelkező 

temetők európai hálózatát, az Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE)-t. A 

nonprofit szervezet célja, hogy e kiemelkedő európai sírkertek jelentőségére felhívják a 

figyelmet, és e különleges örökség megőrzését és ismertségét együttműködések, kutatások 

formájában, jó példák megosztásán keresztül segítsék. Az ASCE sikeres működését – mely 

elsősorban a szervezet bolognai alapítóelnöke elkötelezett munkájának köszönhető – 

elismerések, díjak is bizonyítják. 2006-ban medált nyertek az Európai Unió Kulturális 

Öröksége díj / Europa Nostra-díj keretében, az örökség iránti példamutató, elkötelezett 

szolgálat kategóriában. A European Cemeteries Route 2010-ben elnyerte az „Európa 

Tanács Kulturális Útvonala” rangos címet. 2011-ben a Turizmus Világszervezete a 

UNWTO ULISSES Special Jury Award díjat adományozta az ASCE-nak a European 

Cemeteries Route Programban elért kiváló teljesítményéért.  

Kutatásom eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy az 1999-ben indult 

műemlékvédelmi program sikeressége, eredményei jelentős mértékben az elkötelezett és 

szakmailag felkészült vezetőnek köszönhető, melyet személyes tapasztalatom alapján és 

dokumentumokkal alátámasztva igazoltam. 

Végül a műemléki program sikerességét az örökséginterpretáció szempontjából is 

megvizsgáltam. Az ICOMOS Kulturális örökségi helyszínek értelmezésének és 

bemutatásának kartájában foglalt hét alapelvnek való megfelelés elemzése alapján 

megállapítottam, hogy a Certosa múzeum kiválóan megfelel ezeknek az elveknek. 

A műemlékvédelmi program részletes vizsgálata, elemzése alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy Bologna Város Önkormányzata bölcsen, példamutatóan 

gazdálkodik e különleges kulturális örökségével.  

 

A bolognaiak kedvenc műemléke, a város egyik szimbóluma, a Neptun-szökőkút 

restaurálási projektje, mely komplex, a hidraulikai és világítási rendszerre is kiterjedő 

konzerválási és restaurálási beavatkozás, többszörösen is innovatívnak tekinthető.  

Bologna Város Önkormányzata innovatív módon alakította ki a projekt partnerségét, 

vonta be a Bolognai Egyetem öt tanszékét, szinergiában országos szintű szakmai 



11 
 

intézményekkel. Olaszországban először vontak be restaurálásba osztatlan restaurátori 

mesterképzésben részt vevő egyetemistákat. A restauráláshoz szükséges anyagi források 

előteremtésének módja is innovatív. Bologna Város Önkormányzata és az Il Resto del 

Carlino napilap sikeres pénzgyűjtési kampányt szervezett: magánszemélyek, vállalkozások 

és bankok adományukkal fejezték ki támogatásukat. Vizsgálatom alapján innovatívnak 

ítélem meg a projektet abból a szempontból is, hogy a legmodernebb technológiákat 

alkalmazzák a műemlékvédelem szolgálatában. Különösen jelentős a SACHER projekt 

keretében – a cloud computing (felhő alapú számítástechnika) alkalmazásával – 

kifejlesztendő platform a műemlék teljes életciklusához tartozó fenntartási-kezelési terv 

kidolgozása. A kulturális örökség megőrzésének tudatosítására szervezett népszerűsítő és 

figyelemfelkeltő akciók között a személyes tapasztalatra is lehetőséget adó vezetett 

restaurálási műhely-látogatások, és azok jegyeladásaiból származó nettó bevételek a 

projektre való visszaforgatása szintén innovatív megoldásnak tekinthető. A projekt 

elemzése alapján példaértékűnek tartom, ahogyan Bologna Város Önkormányzata mint 

projektgazda – a digitális kornak megfelelően és innovatív módon – felelősen gazdálkodik 

kulturális örökségével. 

 

Kutatásom eredményeként megállapítottam, hogy a város kulturális politikája ma is 

integrált része hosszú távú fejlesztési tervének. Bologna Metropolisz Városa 2014-ben – 

valódi közösségi részvétellel, komplex tervezési folyamat eredményeként – elkészült, majd 

2016-ban aktualizált stratégiai terve fontos eleme a kultúra, a kulturális örökség, a 

kreativitás és az innováció. Az önkormányzat új kulturális politikájában a „kultúra-

fogyasztás” finanszírozásáról a „kultúra-termelés” támogatására helyezte a hangsúlyt. A 

kultúra és a gazdaság közötti kapcsolat felismerése alapján az egyetemváros kreatív 

fiataljai, művészei támogatásával a gazdaság egyre jobban fejlődő kulturális és kreatív 

ágazatának fejlesztését indították el. A város pozicionálása mint a kortárs kultúra egyik 

fellegvára a kulturális örökség egészét is megerősítette. 

Bologna számos területen úttörő, példaértékű projektet valósított meg, sikeresen 

működő európai szintű hálózatot hozott létre, a kifejlesztett innovatív módszereket és 

eszközöket más önkormányzatok is átvették. A város vezetése sikeresen vonja be a civil 

társadalmat, az aktív polgárokat és a magánszférát is a kulturális értékek megőrzésébe, 

fenntartásába, valorizációjába, fejlesztésébe. A digitális kornak megfelelően az örökség 

digitalizálásával, illetve 3D modellek megalkotásával, digitális könyvtárral a közönség 



12 
 

minél szélesebb rétegei számára biztosítják a kulturális örökséghez való hozzáférést. Külön 

figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetűekre.  

Bologna folyamatosan képes kulturális örökségét megújítani, fejleszteni, új kulturális 

programokat, fesztiválokat elindítani, s ezáltal új, kulturális-kreatív imázsát nemzetközi 

szinten is megerősíteni.  

A bolognai esettanulmány vizsgálata alapján megállapítottam, hogy Bologna 

kulturális örökséggazdálkodása kiválóan megfelel a nemzetközi örökségvédelmi és az 

európai uniós kulturális örökséggel foglalkozó dokumentumokban meghatározott 

irányelveknek és ajánlásoknak, s mint ilyen, sikeres modellként segítséget nyújthat hasonló 

törekvések, programok számára.  

 

Dolgozatom alapvetése az volt, hogy az önkormányzat jó gazda módjára felelősen 

gazdálkodik kulturális értékeivel. A bemutatott kulturális projektek örökséggazdálkodási 

aspektusai elemzése alapján arra a következtetésre jutottam, hogy Bologna kulturális 

örökségével való gazdálkodása példaértékű.  

A bolognai esettanulmány jó példái bemutatásával, következtetések és ajánlások 

megfogalmazásával a kulturális örökséggel való tudatos gazdálkodási szemlélet hazai 

megismertetéséhez és elterjesztéséhez szeretnék hozzájárulni. 

 

 

A szerző publikációi a disszertáció témakörében: 

 

1. Bologna példaértékű, innovatív örökséggazdálkodási projektje: a Neptun-szökőkút 

restaurálása. A Magyar Urbanisztikai Társaság és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 

Nkft. honlapja, 2017. 1-15. 

 

2. Capitale Europea della cultura: nel 2019 sarà la volta dell’Italia. In: Anna Klimkiewicz – 

Matria Malinowska – Alicja Paleta – Magdalena Wrana (szerk): L’Italia e la cultura 

europea. Franco Cesati Editore, Firenze, 2015. 403-409. 

 

3. Bologna híres műemléki sírkertje és a Kiemelkedő Európai Temetők Egyesülete. In: 

Koncz István – Szova Ilona (szerk.): Közös Tudományos Sikerek című X. Ph.D. Jubileumi 

konferencia előadásai. Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 

2015. 54-60. 

 

4. Certosa, Bologna műemléki sírkertje és a kulturális örökséggazdálkodás. In: Szabó 

István – Bohonyi Noémi – Haffner Tamás – Horváth Orsolya – Márhoffer Nikolett – 

Molnár Emese – Pál Eszter – Schaub Anita – Varga Zoltán (szerk.): IV. Interdiszciplináris 

Doktorandusz Konferencia 2015 – 4th Interdisciplinary Doctoral Conference 2015. Pécsi 

Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, Pécs, 2015. 139-153. 
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5. Az Európa Kulturális Fővárosa címtől a Kreatív Város címig. Bologna és Genova 

példája. In: Csiszár Imre – Kőmíves Péter Miklós (szerk.): Tavaszi Szél 2014 – Spring 

Wind 2014. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 2014. 175-183. 

 

6. Bologna 2000 – Città Europea della Cultura. In: Szkárosi Endre – Nagy József (szerk.): 

Dal testo alla rete: Letteratura, arte, cultura e storia in nuove prospettive. Università degli 
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7. Gondolatok Bologna 2000 – Európa Kulturális Városa program kapcsán. In: XVI. 
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Associazione Internazionale dei Professori di Italiano XXII. Congresso, „La stessa goccia 
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XII. PhD-konferencia, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 

2016. április 2. 

 

Nemzetközi jó példa: Bologna árkádjainak, mint a településszerkezeti karakterelemeknek a 

nemzetközi vonzerővé fejlesztése 

„Épített örökségünk mint génbank” című XX. Országos Főépítészi Konferencia, Országos 

Főépítész Kollégium, Miskolc, Diósgyőri vár, 2015. augusztus 26-28. 

 

Certosa, Bologna műemléki sírkertje és a kulturális örökséggazdálkodás 

IV. Interdiszciplináris Konferencia, Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz 

Önkormányzata, Pécs, 2015. május 14-15. 

 

Bologna híres műemléki sírkertje és a Kiemelkedő Európai Temetők Egyesület 

„Közös tudományos sikerek” című nemzetközi tudományos tanácskozás, X., „Jubileumi” 

PhD-konferencia, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 2015. 
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