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ELALMIŞ

Misyon
Sanat Tarihi Bölümü evrensel değerler ışığında,
ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, çağdaş
teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine
sahip bireyler yetiştirmeyi, araştırma, öğretim
ve hizmet alanlarında yaptığı üretimi toplum
yararına sunmayı ve kültürel miras bilincinin
oluşmasına katkı sağlamayı görev edinmiştir.
Ülkemizin sahip olduğu Prehistorik çağlardan
bu yana var olan sanat üretimlerini ve eşsiz
kültür
varlıklarını
bilimsel
metotlarla
araştırabilen,
gün
ışığına
çıkarabilen,
müzelerimizde çağdaş yöntemlerle koruma ve
sergilemeyi bilen sanat tarihçileri yetiştirmek
misyonumuzdur.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu
olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitimöğretim,
üreteceği bilgi, kültür ve sanatla ülkemizin çağdaş
uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda
bulunacak bir bölüm olmaktır

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Tarih
öncesinden
günümüze
kadar
Anadolu’nun zengin kültürel katmanlarını
kavrayabilmek için öğrencilere çok yönlü
bir donanım kazandırmak da programın
temel amacıdır. Bu amaçla geniş bir
kültürel alt yapıyla yürütülen bir eğitim
verilmektedir. Program sonunda mezunlar
“Sanat Tarihçisi” ünvanıyla kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Bartın Üniversitesi’nde 2011 yılında
kurulan Sanat Tarihi Bölümü, 2019-2020
eğitim yılından bu yana lisans eğitimini
yürütmektedir. Lisans programımızda,
başlangıcından itibaren sanatın gelişimiyle
ilgili çeşitli dönemlerine yönelik derslerin
eğitimi verilmektedir. Sanat Tarihi
Bölümü müfredatında Antik Çağ Sanatı,
Bizans Sanatı, Türk Sanatı, Batı Sanatı ve
çağdaş sanatla mitoloji ve ikonografiyle
ilgili dersler bulunmaktadır.
Ek olarak, Teknik Resim ve Rölöve dersiyle,
Türk sanatı tarihi çalışmaları için destekleyici
olması amacıyla Osmanlı Türkçesi eğitimi de
verilmektedir.

Sanat Tarihi, tarih koşullarından
doğan maddi kültür eşyasını
inceleyen bir bilim dalıdır. Bu
bağlamda, resim, heykel, mimari
ve küçük el sanatlarının gelişimini
inceler. Sanat eserlerinin fiziksel
durumlarını
tanımlamayı
ve
tarihsel
arka
planına
göre
yorumlamak gerektiğini öğretir.
Sanat Tarihi bölümü ülkemizdeki
ve yurt dışındaki sanat eserlerine
tarihsel ve kültürel altyapıyla
anlayabilme yeteneği kazandırır.

