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2013. MÁRCIUS 7. CSÜTÖRTÖK, 13:00  
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A Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya és a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség 

Igazgatósága tisztelettel meghívja Önöket közös szellemi kulturális 

örökség rendezvényére, melynek célja hazánk nemzetiségi 

közösségeinek tájékoztatása az UNESCO szellemi kulturális örökség 

egyezmény hazai megvalósításának gyakorlatáról, s lehetőségeiről a 

nemzetiségek számára. Az elméleti bevezetőt követően már a 

nemzeti jegyzéken, illetve UNESCO listán szereplő közösségek 

tapasztalatait ismerhetik meg, s lehetőség nyílik a felmerülő 

kérdések megbeszélésére is. 

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

 

    Dr. Csonka-Takács Eszter 

    Igazgató 

    SZNM SZKÖI 
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„Jelen Egyezmény célja a következő: 

a) a szellemi kulturális örökség védelme; 

b) az érintett közösségek, csoportok és egyének szellemi kulturális 

öröksége tiszteletének biztosítása; 

c) a szellemi kulturális örökség és annak kölcsönös elismerése 

jelentőségének helyi, nemzeti és nemzetközi szinten való 

tudatosítása; 

d) a nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás fejlesztése.” 

 

„»szellemi kulturális örökség«: olyan szokás, ábrázolás, kifejezési 

forma, tudás, készség – valamint az ezekkel összefüggő eszköz, 

tárgy, műalkotás és kulturális színhely –, amelyet közösségek, 

csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként 

elismernek. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó 

szellemi kulturális örökség – amelyet a közösségek, csoportok a 

környezetükre, a természettel való kapcsolatukra és a történelmükre 

adott válaszként állandóan újrateremtenek – az identitás és a 

folytonosság érzését nyújtja számukra, ily módon segítve elő a 

kulturális sokszínűség és emberi kreativitás tiszteletét.” 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 
 
 

13:00   DR. CSONKA-TAKÁCS ESZTER  

igazgató, SZNM SZKÖI 

A szellemi kulturális örökség egyezmény és 

hazai megvalósítása. A jegyzékre kerülés 

folyamata 

 

14:00   LABADICS ISTVÁNNÉ 

felügyelő, Mendei Evangélikus Gyülekezet  

Mendeiek a nemzeti jegyzéken. Egy 

evangélikus szlovák közösség példája 

 

14:20   FERKOV JAKAB 

   igazgató, Kanizsai Dorottya Múzeum, Mohács 

Busójárás Mohácson – egy sokac szokás az 

első magyarországi elem az UNESCO 

Reprezentatív listáján 

  

14:40   MUKICSNÉ KOZÁR MÁRIA 

az Országos Szlovén Önkormányzat Kulturális 

bizottsága elnöke, néprajzkutató   

A szellemi örökségvédelem határon átnyúló 

lehetőségei: a rönkhúzás példája nyomán 

 

15:00   Kérdések és válaszok 

Kötetlen beszélgetés és eszmecsere az 

előadókkal 

  


