
 
 

 

 
 

 

 Meghívó – A konferencia programja 

Traditional Architecture from a New Perspective – A hagyományos építészet új perspektívája – 

A szegedi nagytáj építészeti útmutatója – Традиционална архитектура из нове перспективе: 

архитектонски водич сегединског етнографског региона 

NEWTRAD 

A szegedi nagytáj építészeti útmutatója 

Megtisztelő számunkra, hogy meghívhatjuk a NEWTRAD – HUSRB/1602/32/0086 számú 

projektünk nyitókonferenciájára, melyet 2018. május 30-án, szerdán tartunk meg a zentai 

Városháza dísztermében. 

A konferenciát megnyitja Ceglédi Rudolf, Zenta Község polgármestere 

A konferencia programja 

9.30 óra – 10 óra: Regisztráció 

10 óra: Az egybegyűlteket köszönti dr. Bárkányi Ildikó főmuzeológus, néprajzkutató, a Móra 

Ferenc Múzeum általános igazgatóhelyettese és Gondi Martina, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet igazgatója. 

A konferenciát megnyitja Ceglédi Rudolf, Zenta Község polgármestere 

10.40 óra. Délelőtti ülésszak. Elnököl: dr. Silling Léda néprajzkutató, a Szabadkai Községközi 

Műemlékvédelmi Intézet igazgatója 

dr. Bárkányi Ildikó főmuzeológus, néprajzkutató, a Móra Ferenc Múzeum általános 

igazgatóhelyettese: A „szögedi nemzet” fogalma és kiterjedése 

Milić Branislav néprajzkutató, Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet: A magyarok 

népi építészete Közép-Bánságban – szegedi hatás 

11.30 óra: kávészünet 

11.45 óra: Kerner Gábor műemlékvédelmi szakmérnök, néprajzkutató: Miért szükséges az 

„útmutatás”? – előzmények 

dr. Szilágyi Mária műemlékvédelmi szakmérnök, építészmérnök (Újvidéki Egyetem, 

Műszaki Tudományok Kara): A szegedi nagytáj építészeti útmutatója – téma, terület, 

kutatási módszer 

12.35 óra: nyitott diskurzus 

12.45 óra: Ebédszünet 

13.45 óra. Délutáni ülésszak. Elnököl: dr. Bárkányi Ildikó főmuzeológus, néprajzkutató, a 

Móra Ferenc Múzeum általános igazgatóhelyettese 

dr. Fodor Ferenc néprajzkutató, főmuzeológus (Móra Ferenc Múzeum): A Szegedi-

Nagytáj építészeti öröksége 



 
 

 

 
 

 

 
dr. Klamár Zoltán néprajzkutató: Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén 

dr. Silling Léda néprajzkutató, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet 

igazgatója: Napsugaras oromzatok Vajdaságban – a szegedi minta 

dr. Ozsváth Gábor Dániel néprajzkutató, műemlékvédelmi szakmérnök: Volt-e a Tisza 

mentén napsugaras házoromzat a szegedi nagy árvíz (1879) előtt, vagy a helyreállítás 

szülte? 

15.30 óra: kávészünet 

15.40 óra: dr. Mirjana Đekić néprajzkutató, a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet kutatási 

osztályának vezetője: Kölcsönhatások a különböző nemzetiségeknél 

Vesna Stanulov néprajzkutató, antropológus (Újvidék város Műemlékvédelmi Intézete): 

Kölcsönhatások a különböző nemzetiségek népi építészetében 

Nádi Karolina, a projekt művészeti vezetője, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet: A 

projekthez kapcsolódó táborok tematikájának ismertetése 

16.55 óra: nyitott diskurzus 

17.10 óra: zárszó 

Részvételi szándékát kérjük, az info@vmmi.org mail címre jelezze, legkésőbb május 27-ig. 

A helyszínen fordítást biztosítunk szerbről magyar és magyarról szerb nyelvre! 

 

„Megérteni az embereket, a tájat, a fákat,  

és megértésből folytatni azt,  

amit a teremtő éltet és virágoztat.”  

(Makovecz Imre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGI NYILATKOZAT 

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum 

tartalmáért teljes mértékben (a) < Kedvezményezett neve > vállalja a felelősséget, és az 

semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság 

állásfoglalását tükröző tartalomnak. 
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