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Nemzeti Kultur,lis Alap
lgazgat6sdga
Budapest
Gyulai PAI u. 13.
1085

Tisztelt NKA Igazgat6sigal

A Nemzeti (ultu16lis Alap Kdnyvkiadis Koll6giuma 1.500.000 Ft t6mogatdst it6lt meg Benda
Judit (szerk.): Kaiziis riton. Budapest 6s Krakk6 a kai26pkorban cim( kiillitSsi kataldgus
nyomdak6lts6geire.
Palydzati azonosit6: 2O3lX? I o27a4 F437 I o232ll

A pilydzat elsz6mol6sa sajnos hidnyosan tort6nt, ez6rt MUzeumunk 2016. jinius 21-6n
hiiinyp6tlisi felsz6litdst kapott. A hiiinyp6tliist v6grehajtottuk, amelynek dokumentumait
jelen leve[]nk mell6kletek6nt csatolunk.
1. A Szerz6d6s 7.

pontj6ban k6.t s2dkmoi elszdmol6 betitldp kir6kott p6ldiinya

2. A Szerz6d6s 17. pontjdban k'fi 65 pilddnyszdmi kiitet dtodtis - titviteli nyilotkozota a
Konyvtdrelliit6 Nonprofit Kft.6s a BudapestiTdrt6neti MUzeum kozott. A k6rt p6ld6nyokat a
Kdnyvtdrell6t6nak lesz6llitottuk.

3. Az elszdmoldshoz benyijlott bizonylotokdt oz etedeti Grvinytelenitett) pilddnyokral
beszkennelve, elektronikusan feltdltve csatoljuk.

4. Az NKA-nak kor6bban megkillddtt kdtet sajnos a nyomdahib6s peld6nyok kdziil kerrilt ki,
amiert eziton k6rjr.ik eln626s0ket. A vegleges katal6gus tartalmazza az NKA emblemdjat, mint
a Konyvtiirellit6hoz eljuttatott p6ldinyok mindegyike is. Mell6kelten killdUnk egy v6gleges
p6ldAnyt.
Budapest, 2016. 07. 06

Tisztelettel
HISIORY
MUSEUM

BUDAPES]I
ToRTENETI
MUZEUM

dr. Farba
f6igazgat6

Budaviri Paldta

!

apiilet

T.l€ion, (161) 487-8801

Td.fix, o&0

487-8rJ72

Eaniil, bor@miil.hm.hu

AraoAs - Arvprelr rEcyz6roNyv

A mai napon a Budapesti Ttirtdneti Mizeum iiladja a Kdztjs uton cimii kiellitesi kalal6gus
pilddn]'dl a Kdny\1irell6t6 Nonprofit Kli. rdszire.
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SZAKMAI BEszliMOI,O
,.KozOs UToN. BUDA-PEST

ES KRAKK6 A KOZEPKoRBAN"
kiallitiis a Budapesri T0rr6ne1i Mizeumban
20 I 6.03. 18.-20 16.07.24.

A,,Kdzdlt iton. Budo-Pesr is Krakki (t kazipkorban" cimii kiellitas kdt inrdzmdny, a
Budapesti T6rtdneti Mizeum ds a Muzeum Historyczne Miasta Kmlowa (Krakk6i
Vercsttirteneti Mtzeum) egyiittmiiktid€sdnek eredmenyekdnr jdtt ldue, amely a kdt veros
dinamikus fejkiddsdr ismened a 9-10. sziiaadt6l kezdve a 17. szAzad elej€ig. A budapesti
ki6llitis a 2016-2017. 6vi lengyelorszigi Magyar kulturalis dvad beharangozo eseminye,
amely jtiv6re Krakk6ban keriil megrcndezdsre. Krakk6 ds Budapest ktizdpkorat ugy
igyekeatink bemutatni. hogy dvihgitsunk a koziis folyamatokra es esem€nyeke, valamint
azoka a szemdlyis€gekre, akik mindkdt teleptilds toddnetdben fontos szerepet jftszoftak.
Amint a kiellitis cime is jelzi, olyan mintha k6t, egymrishoz k6zel vezet6 utat kdvetndnk,
amelyek id6nkdnt talalkoznak, id6nk€nt eltavolodnak egymAst6l. A kia,llites vezdrfonala e
kdztts

[t

mentdn vezet.

A

kiailitason bemutatott tirgyakat aszerint vdlogattuk, hogy egyrdszt

a

lehetd
legnagyobb mdrtdkben reprezentaljrik a vdrosok tdrtdnelmdt ds mrivdszetdt, miisrdszt viszont
ritk6n, vagy eddig sohasem bemutatoft taryyakat is ldthasson a nagyktizdns6g. Fontosnak
tartjuk, hogy a tdrtdnelmet mindket nepnek drthet6 m6don szemldltessiik. Ebben - els6sorban
lengyel reszrdl - a varos ma is dl6 kt zdpkori legenddi voltak segitsdg0nkre. A trirgyak nagy
r6sz€ a varosok lakoinak hdtktiznapjaiba ad betekintest. de lontosnak tartottuk az tinnepi
alkalrnak ds a kirdlyi udvar reprezentativ emldkeinek bemutausiit is. A nagyszamt rdgdszeti
leletanyag mellett igen
t6rtdneti tArakban, valamint kOnyvtirakban, lev€ltrirakban
fennmaradt tiirgy teszi igazen ldtvrinyosse a 6rlatot. A kiallitdson igyekezttink bemutami a kdt
vtuos dletdt itsszektjt6 koztts pontokat is. Az Anjou ds a Jagell6 dinasztia, valamint Bethory
Istvan lengyel kiraly ds erddlyi fejedelem szemdlyes tArgyait bemutat6 vitrinek mellen
megjelenik a p6los 6s a karmelita szeEetesrend emldkezete. A kttnnyebb 6rthetdsig kedv66rt
3D viiros- 6s dptiletrekonstrukci6s filmekkel, namitor segitsdg6vel bemutatott kisfilmekkel,
valamint meg6pitett makettekkel szinesitettiik a lrtvrnlt. Mindk€t vArcs ndgy nagy tdrtdneti
korszak6t szinjelzdssel kuliinitettiik el egymast6l, a kisebb tdmiil(at pedig az adott korra
jellernzd, vir.igdiszes motiwmi molin6k tagoljiik. A kielli[ist egy .,t6rkipszoba" zirja, ahol
Krakk6 6s Budapest kitzdpkori topogrAfiAjanak valtozasai kdvethet6k nyomon. A gyerekek
szAmata egy folyos6rdszt kiiltinitettiinl el. amelyben kdztissegi jatdkok segitsdgdvel
ismerkedhetnek meg a k6z6pkori vdrosok h€tkitznapi dleldvel.
A kinlltas megnyit6jrival egy idciben jelenik meg a katal6gus, amely ktildn magyar ds
ktildn angol kiadtuban Lit napvilegot. A katal6gus tematikejat a ktjnnyebb drthet6s6g okabol
hat nagyobb t6rtdnelmi korszakra osztoftuk fel, amelyek szimbolikus nevet kaptak:
Kezdetek, Veresdg. Teremtes. Dics6s€9, Tiindtiklds es Hanyatlas. A szimtalan szines fot6val
ds t6rk€pekkel illusztr.iit kdtetben az adott korr6l sz6l6 tanulm6nyok ds a ki6llitason
bemutatott taigyak sora k<ivetik egymast a megtelepeddstril a koratjkorig. TanulmriLnyaikban
mind a lengyel, mind a magyar koll6g6k igyekeztek fgy bemutatni egy-egy idsztdmat, hogy a
tudomiinyos igdnyess6g a nagykdzdnsdg szdmdra is kdnnyen drthet6 megfogalmazrissal
prirosuljon. A katalogusban a ki6llit6son bemutatott minden ta{gy (455 tetel, titbb mint 600
damb) hosszabb-riividebb targyleirdssal megjelenik, gyakran fdnykdppel illuszrrlva. A
kdtetet b6sdges szakirodalmi lista zirja.

sok

-

A

fti c6lja egy olyan ki6ilitd6

ldtrehozisa volt, amely a ket v6rcs
tdrtdnelmdnek kapcsolatait, hasonl6segat megfoghat6 val6eigg6 teszi. 2017 rj.yel{r\ a
lengyelorsztrgi Magyar Kulturilis Evad keretdn beliil Kmkk6ban is megrendez6sre kertl a
kiallitds, a helyi adotts6gokra adaptdva. A katal6gus kittete ezen alkalomb6l lengyel nyelven

kunitorok

is megjelenik ma.jd.

A

kiellita6 megtekinthet6 Budapesten 2016.

jtlius 24-ig a

Budapesti Tttrtdneti Mtzeum
Varmuzeumaban,2017. m6jusat6l szeptemberdig pedig Krakk6ban a Muzeum Historyczre
Miasta Krakowa ki6llit6ter6ben a Celestat paloteban.
A kiAllitds kuretorai: Benda Judit. Kiss Virag, Magyar Kiroly, Michal Szczerba Lukasz
Walas. lacek Zinkiewicz.
A kdtet szerkeszt6i: Benda Judit, Kiss Vir6g, Grazyna Lihottczak-Nurek, Magyar KAroly.
Ldtvfui,,tervcz6: Makk Attila.
F6koordinetorok: Farbaky P€ter, Michal Niezabitowski.
A kotet nyomdai kivitelezeset az Aduprint Kft. vdgezte.

KdNwKTADAS KoTLEGTUMA

pilyizati azonosit6: 3437 /02327

SZAXMAI BESZAMOI6 S€TtTIAP

Kiinw, kiadvdny haayomenyos megielentet6s6nel elsz6mol6sdhoz
A kladasra meeielentetett

A

mu/ktitet

Szerz6k

kiad6jar

neve:

Budapesti Ttirt6neti Muzeum

-

m{

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Stanislaw A. Sroka, Szende l(atalin, Orask6azy lstvdn, lukasz Walas, Spekner

Enik6, B. szab6liinos. ,acek zinkiewic., V6gh Andrds, Nikolicza Erika, wojcie€h Kozlowski, sarbak

Gibor, Kel6nyi Borbila, MichalS.c.erba, Eenda Judit, zidorJudit, Magyar Kdroly, PetnekiAron,
Papp Adrienn
Szerkeszt6k neve:

Benda Judit, Xiss Vi16g, Grazyna Lihonczak-Nurek, Magyar

Fordit6k neve:

Drosztm6r Agnes, Ferenczi Liszl6, l-yublyanovics (yra

Mg vegleges cime:

Kiiztis dton. Budapest 6s Krakk6 a kiiz6pkorban

A kiadvdny nyelve:

maSyar

K,.oly

Param6terek
Pdld6nyszdm (kinyomtatott)

4@ db

Megjelends id6pontja:

2016.03.18,

Formiitum/mereti
Kivitel (ktitve, fuzve, egydb):

f

Terjedelem (nyomdai ivben)

21 iv (20 iv + Iiiggel6k)

Nyomtatiis (szinek s26ma):

4+4r2in

lllusztrStor szem6lye:

fot6k,

Vd8le8es kereskedelmi 6r:

9800 Fr

Terjeszt6s m6dja:

bolti

':ztitt,

kemanytibles kdt6s

t6rk6pek

lllusztriilt#8

foka:

50 %

Terjeszt6i jutal6k:

A KIADVANY ISBN SZAMA:

A

m[ kiadlranak

tsBN 978-615-5341-25-0

szakmai vonatko.6sai, tapasztalatai, a meryal6sulds eredmdnyess6gel
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