
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Fenntarthatóság kulturális antropológiai

megközelítésben
A tantárgy neve angol nyelven: Sustainability and Cultural Anthropology
A tantárgy kreditértéke: 4
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-FENKAM-04-EA
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Művészet- és Designelméleti Intézet
A tanóra típusa és óraszáma: Előadás, heti óraszám: 2, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A kurzus célja, hogy a hallgató elsajátítsa, s kritikai szemszögből értelmezze a
fenntarthatósággal, az ökológiai katasztrófával kapcsolatos kurrens elméleteket, továbbá
ezeket ütköztesse a fogyasztói társadalom kapitalista logikájával.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A fokozatosan melegedő nyár, az erős UV-sugárzás, a vízhiány és a szárazság a mégoly
kellemes nyári hónapokat is meg tudja keseríteni. De mi-kor kezdődött ez a jelenség? Mai
tudásunk alapján látható, hogy a klíma káros megváltozásával kapcsolatos kérdések már az
1960-as években megfogalmazódtak. Olyan tudósok, mint James Lovelock, egy olyan
ellenkulturális folyóirat, mint a Whole Earth Catalog már akkor rámutattak arra, hogy nem
„az” ember a földi élet középpontja, s újra kell fogalmaznunk a természethez való leigázó
viszonyunkat (antropocén). A kurzus e törekvéseken túl antropológiai és elmélettörténeti
szempontból bemutatja a globális pénzügyi intézmények mainstream narratíváját éppúgy,
mint az atomenergiával és a globális hulladékkezeléssel kapcsolatos ökológiai problémákat.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Az előadások követése, az érintett témák és szakirodalmak feldolgozása.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges
0-50%: elégtelen

Az esetleges órai aktivitás döntési helyzetben előnyt jelent.
Megajánlott jegy adható: Nem.
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Bauman, Zygmunt: Globalizáció : a társadalmi következmények. Szukits, [2002]
· Beck, Ulrich: A kockázat-társadalom : Út egy másik modernitásba. Századvég K, 2003
· Boda Zsolt: Globális ökopolitika. Helikon K, 2004
· Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem. Napvilág, 1999
· Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Osiris, 2009
· Barthes, Roland: Mitológiák, Európa, 1983

AJÁNLOTT IRODALOM:



· Mills, Charles Wright: Az uralkodó elit. Gondolat, 1972
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