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1.

Szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki MSc.

2.

Tantárgyfelelős tanszék

Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet

3.

Tantárgyfelelős vezető oktató

Dr. Antal Mária Réka egyetemi tanársegéd

4.

A tantárgy előadója
Beosztása
Tanszék (Intézet, Kar)

Dr. Antal Mária Réka
egyetemi tanársegéd
Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet
TGYI, FMK

5.

Tantárgy felvételének elő-követelménye
Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel)
Teljesített és lezárt félév
Tematikája azonos
(korábban más néven oktatott)

6.

7.

Tárgykód

Tantárgy

Tárgykód

Tantárgy

Kredit

Szemeszter
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A tantárgy feladata a képzés céljának
megvalósításában
A tantárgy fő célja megismertetni a hallgatókkal az európai bútorstílus történetet a primitív
kezdetektől fogva napjainkig, bemutatni a régi történelmi korok bútorformáinak fokozatos
fejlődését, sajátosságait. A bútorok stílusainak tanulmányozása magába foglalja a rendeltetésük,
szerkezeti felépítésük és formaművészeti jegyeik vizsgálatát.
A tantárgy részletes tematikája
1. hét

Történelmi jelentőség áttekintése. Általános fogalmak, meghatározások
(bútorok esztétikája, stílus, forma, ornamentika)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Őskor, kezdetleges bútorformák, népi bútorok
Az ókor bútorai (Egyiptom, Görögország, Róma)
A keleti civilizáció bútorai (Kína, Japán, India)
A korai középkor (Bizánc, Iszlám)
A román stílus
A gótikus stílus
Reneszánsz (Olaszország, Franciaország, Anglia, Flandria és Hollandia, Németország,
Spanyolország)
Barokk stílus (Franciaország, Anglia, Olaszország, Németország, Flandria és
Hollandia, Spanyolország)
Rokokó stílus
A korai klasszicizmus
Historizmus, a 19. századi eklektika, neostílusok
Szecesszió
20. századi bútorok (hajlított bútor, tömeggyártott bútor, modern bútor)

hét
hét
hét
hét
hét
hét
hét

9. hét
10.
11.
12.
13.
14.

8.

Követelmény*
a f v sz
v

modul

hét
hét
hét
hét
hét

A tantárgy oktatásának módja
(előadás, gyakorlat, konzultáció)
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Vetítéssel egybekötött előadás.
Feladatok kiadása (irodalmazás, résztémák
feldolgozása, felmérés-elemzés).
Konzultáció.
1

9.

10.

Jegyzet, tankönyv, irodalom
Szerző(k)
Cím

Kaesz Gyula
Kaesz Gyula
Kubinszky Mihály
K. Csilléry Klára
Vadászi Erzsébet

A bútorstílusok
Ismerjük meg a bútorstílusokat
Bútorstílustan
A magyar nép bútorai
A bútor története

Vadas József
Judith Miller

A magyar bútor 100 éve
Képes Bútor Enciklópédia

Kiss Éva

Korok, bútorok

Molnár A.-Németh L.Voit P.

Művészettörténeti ABC

Követelmények**
• Szorgalmi időszakban

Kiadó
Gondolat, 1962
Háttér kiadó, Bp.1995
Jegyzet, Sopron 1966
Corvina, 1972
Műszaki Könyvkiadó,
1986
Fortuna Bp., 1992
Geopen Könyvkiadó,
2006
Kolibri Könyvkiadó,
1988
Terra Bp., 1961

Az órák látogatása és a kiadott feladatok
elkészítése, beadása a megadott határidőre.

11.

• Vizsgaidőszakban
Pótlási lehetőségek

Sikeres zárthelyi dolgozat megírása.
A vizsgaidőszak végéig.

12.

Konzultálási lehetőségek

13.

A tantárgy elvégzéséhez szükséges
egyéni tanulmányi munka

14.

A tantárgy tematikáját kidolgozta
Beosztása
Tanszék (Intézet, Kar)

Előadások és foglalkozások alkalmával vagy előre
egyeztetett időpontban.
Az előadások követése, a szakirodalom
tanulmányozása, a feladatok elkészítése és beadása, a
zárthelyi dolgozat(ok) eredményes megírása. Az
érdemjegyet a beadott feladatok és a zárthelyi
dolgozat(ok) osztályzatainak átlaga adja.
Dr. Antal Mária Réka
egyetemi tanársegéd
Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet, FMK

a Kari Tanács jóváhagyta.
* a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat
**tantárgyi követelmény:
• vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső
érdemjegy kialakításába
• félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit
• a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz

15.

A tantárgy rövid leírása (angol fordításban is a diploma melléklethez)
A tantárgy a bútortörténet jellegzetes stíluskorszakait és az ezekre jellemző formai
megoldásokat ismerteti. A bútorok rendeltetését, felépítését és formaművészeti jegyeit
vizsgálja, amelyek tükrözik az egyes társadalmak anyagi lehetőségeit, technológiai
fejlettségét, a társadalmi berendezésből folyó igényeket, a társadalmi hovatartozást, az
egyes korok művészi ízlésvilágát, kulturális beállítottságát. A bútortörténet szoros
kapcsolatban áll az építészettörténettel, a művészettörténettel és általános kultúrtörténettel,
így a lakáskultúrával is. A tanulmányozás alapjául az európai bútorstílus történetet
vesszük, kiemelt hangsúlyt fektetve a történelmi Magyarország bútorművészetére. A
bútortörténet ismerete fejleszti a jó ízlést, növeli az általános műveltséget.
This subject makes us known the styles of the furniture history and theirs forms solutions
and the presentation of the interior furnishing. This subject analysis the functions,
structures and forms (ornamentations) of furniture from antiquity to present day.The
furniture history is inseparable from architecture, arts and cultures. The history of the the
European furniture styles, especially of the historical Hungarian furniture arts, surves as
base for our study. The study of the furniture history increases our cultural level.
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