
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Építészmérnöki Kar 

 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 

A BME Tiszteletbeli Doktora cím 

adományozására 

 

 

 

Név (születési név is):   Donatella Fiorani 

Születési hely, év, hó, nap:   Roma, 1962. 

Anyja neve: 
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetemi diploma, szakmérnöki diploma 

(restaurálás szakterületen)  
Szakképzettsége:    okl. építész (1986)  
Tudományos fokozata, címe, kelte:  PhD (1994), Ricercatore [az egyetemi vezetői 

oktatói alkalmazáshoz szükséges fokozat] (1996-98)  

Munkahelye:  University of Rome “La Sapienza” Departiment of 

History, Representation and Cosnervation of 

Architecture / Universitá degli Studi di Roma "La 

Sapienza" Dipartimento di Storia, Disegno e 

Restauro dell’Architettura 

Beosztása:     egyetemi tanár  

Lakáscíme: 

Elérhetősége (telefon, fax, e-mail):  donatella.fiorani@uniroma1.it;  

Adóazonosító jele: (csak akkor kell kitölteni, ha a kitüntetés mellé pénzjutalom is jár, azaz csak 

a Díj-ra történő jelölés esetén) ... 

A kitüntetés átadásának időpontja:  2019 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): ... 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Az épített örökség védelméért kifejtett európai szintű kutatói és oktatói munkásságáért, a 

magyar műemléki kutatás és oktatás támogatásáért. 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

 

Donatella Fiorani építészmérnöki diplomája után PhD fokozatot szerzett az építészeti örökség 

megőrzése területén. Az egyetemi kinevezéshez szükséges „Ricercatore” fokozatot a római 

Sapienza Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte meg 1996-ban, majd docensként dolgozott, 

később a L'Aquila-i Egyetem Műszaki Karára, a műemlékvédelem szakterületre egyetemi 

tanári kinevezést kapott. 2008-tól a Római Sapienza Egyetem Építészmérnöki Kar egyetemi 

tanára, az Építészeti Örökség Története, Ábrázolása és Megőrzése Tanszékén. 2017-től 

koordinálja a doktori képzést az építészeti örökség története, ábrázolása és megőrzése 

témakörben.  

Nemzetközi oktatási és kutatási tevékenysége gazdag: az Albániai Műemlékvédelmi Intézetben 

nemzetközi posztgraduális kurzus koordinátora volt építészek, mérnökök és régészek számára, 

tudományos felügyelője a moszkvai posztgraduális építészeti örökség védelmi kurzusnak. 

Előadásokat tartott Valencia (Spanyolország), Budapest (BME) és Podgorica (Montenegró) 



egyetemein. A 2016-17-es években a Lausanne-i École Polytechnique Fédérale (EPFL - Svájc) 

vendégprofesszora. Az épített örökség témájában oktatott az olaszországi Kulturális Örökség 

Minisztériuma intézete, az Institute for the Conservation and Restoration (régebben ICR), 

továbbá az UNESCO kereteiben is.  

 

Fiorani professzor asszony több nemzeti és nemzetközi konferenciát, szemináriumot és 

workshop-ot szervezett, publikációs listáján 170 tétel szerepel, többnyire a műemléki 

kutatásmódszertan és a helyreállítás elmélete, a hagyományos építési technikák ismerete és 

megőrzése, valamint a az építészet története témájában. Szerepet vállal az egyetemi kutatás 

koordinálásában, valamit pályázatok értékelésében. Olaszországban több minisztériumközi 

munkacsoport tagja. Jelentős szerepet vállal a helyreállító építészek, restaurátorok képzésében, 

valamint a helyreállítási munkákhoz kapcsolódó tanácsadásban. Részt vett a "Guidelines for 

seismic risk assessment and mitigation of cultural heritage" c. minisztériumi útmutató 

kidolgozásában. Jelntősek egyházi műemlékekek végzett helyreállításai. Számos olaszországi 

és európai zsűri, pályázati bizottság és értékelő testület tagja. Főszerkesztője a "Materiali e 

Strutture", szerkesztőbizottsági tagja az "Arkos", "Periodica Polytechnica Architecture" és 

"Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura" tudományos folyóiratoknak. Fiorani 

professzor 2013-16 között a SIRA, az épített örökség védelméért folyó tudományos kutatását 

összefogó tudományos szervezet szervezet (Italian Society for Architectural Conservation) 

elnöke.  

 

Donatella Fiorani kapcsolatát a folyamatos jelenlét jellemzi a BME Építészmérnöki Karával, 

benne az Építészettörténeti és Műemléki Tanszékkel, valamint alkalmanként a Rajzi és 

Formaismereti Tanszékkel és a Doktori Iskola műemléki kutatásokat végző hallgatóival. Az 

együttműködés keretében workshop-ok, vendégprofesszori meghívások, doktori iskolai 

előadások, római ösztöndíjak és a publikációs csatornák nyíltak meg, jelentősen előmozdították 

a két egyetem kapcsolatát, hozzájárulva az épített örökség kutatásában elért eredményeink 

külföldi megismertetéséhez, a publikációs lehetőségek és a képzés szakmai körének 

bővüléséhez. Ennek legfontosabb állomásai: 1992-ben ösztöndíjas látogató kutató a BME-n; 

1995 július-augusztus: a római Santo Stefano Rotondo bazilika kutatásában részt vevő magyar 

oktatói és hallgatói részvételének támogatása; 2012 március: a Sapienzán Üveges Gábor docens 

szemináriumának támogatása; 2012 április: D. Fiorani vendégprofesszor a BME-n, előadások 

és szeminárium a doktori iskolában; 2013. szeptember: Krähling János meghívása a 

„Conservation - reconstruction: Small Historic Centres Conservation in the Midst of Change” 

EAAE workshopra; 2014-től:a Sapienza posztgraduális képzésén magyar hallgató fogadása; 

2012-től a Periodica Polytechnica Architecture szerkesztőbizottsági tagja, section editor-i 

feladatokkal is. 

 

A római Sapienza Egyetem műemléki képzése a világon vezető szerepet visz az építészeti 

örökség története és megőrzése oktatásában. Donatella Fiorani professzor asszony a tiszteletbeli 

doktori címe egy európai szinten jelentős professzor elismerését jelenti, akinek a BME iránti 

kitüntetett figyelme, önzetlen szakmai támogatása is elvitathatatlan. 
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