
BME Építészmérnöki Kar Alkotóhét_2013. április 8-12. 
a Szépművészeti Múzeum kiemelt támogatásával  
                                                                                                                                                            
PROGRAM 
 
Az első évfolyam hallgatói számára a  Rajzi és Formaismereti Tanszék saját külön programot szervez, melynek 
részleteiről a tanszék honlapján olvashatók információk.  
A  második, harmadik és negyedik évfolyam hallgatói számára szervezett programok meghirdetésében a kar 
valamennyi tanszéke részt vesz az alábbiak szerint:  
 
Hétfő_előadások napja 
 
 Ünnepélyes megnyitó  a Szépművészeti Múzeum Márvány Csarnokában    10:00-11:00 
 Megnyitó beszédet mond: 
 Dr. Baán László főigazgató, miniszteri biztos 
 Dr. Becker Gábor egyetemi tanár, dékán 
 
 Ismerkedés a Városligettel, azon belül a tervezési illetve akcióterületekkel    11:00-14:00 
 
 Részben párhuzamosan futó szakmai bevezető előadások a BME előadótermeiben    
 Középülettervezési Tanszék, főként a Közép-2. tárgy hallgatói  számára   K.275.  14:00-15:00 
 Urbanisztika Tanszék, főként  a Város-2. tárgy hallgatói számára   K.275.  15:00-17:00 
 Lakóépülettervezési Tanszék, főként a Komplex tárgy tervező szakir. hallgatói számára K.250.  14:00-15:00 
 
 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék bármely érdeklődő számára ajánlott előadásai  

 Fekete J. Csaba: A Városliget kialakulása és műemlékvédelmi kérdései   K.255.  14:00-14:40 
 Kalmár Miklós-Gy. Balogh Ágnes: A Városliget kapuja, a Hősök tere   K.255. 14:50-15:30 
 Marótzy Katain: A Millenniumi Kiállítás       K.255. 15:40-16:00 
 Rabb Péter: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületegyüttese   K.255. 16:10-17:10 
 Székely Márton: A Városliget különleges épületei     K.255. 17:20-18:00 
   

 
Kedd-csütörtök_műhelymunka a tanszékek szervezésében az általuk meghirdetett témákban 
 
 Második évfolyam  
  _Középülettervezési Tanszék: Párbeszéd a Városligetben - múzeum 
 Harmadik évfolyam  
  _Urbanisztika Tanszék: Hét tervezési feladat a Városligetben  
 Negyedik évfolyam tervező szakirány 
  _Lakóépülettervezési Tanszék: Útvonalak - talált helyek a Városligetben 
 Negyedik évfolyam szerkezeti szakirány  
  _Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék: A Városliget területi egységeinek építészeti  
  elemzése és megújítási lehetőségeinek koncepcionális vizsgálata  
 Évfolyamtól függetlenül választható programok, tanszékenként legfeljebb 20 fős részvétellel 
  _Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék: Pre-feasibility study and pre-design    
  conception /angol nyelven meghirdetett program/ 
  _Építészeti Ábrázolás Tanszék: KÉPesítés - média projekt 
  _Építészettörténeti és Műemléki Tanszék:      
  _Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék: Fény-tér-alkotás 
  _Épületszerkezettani Tanszék:      
  _Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék: Szabadon formált boltozat - történeti építéstechnológia a 
  modern építészetben 
 Az angol nyelvű képzés és ERASMUS programjai külön kerülnek meghirdetésre. 
 

Péntek_kiállítási és záró nap 

 
 Kiállítási installációk befejezésében történő közreműködés és kipakolás az Aulában  08:00-10:00 
 A kiállított munkák zsűrizése felkért bizottságok által, évfolyamonként    10:00-12:00 
 Ünnepélyes kiállítás megnyitó és díjátadások       12:00-13:00 
    
Fontos információk:  
_Az előadások kivételével a programokon való részvételhez előzetes tanszéki regisztráció szükséges, melynek  
kezdete március 26. kedd, lezárása április 4. csütörtök. A regisztráció módjáról a tanszéki programok nyújtanak 
részletes információt. 
_Az egyes programokról részletes tájékoztatás a tanszéki honlapokon található. 
 
Budapest, 2013. március 25. 


