A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése:
Székely Miklós „Az ország tükrei” című kötetének megjelenttetése. A kötet megjelenéséhez két esemény
kapcsolódott: a könyvbemutató Budapesten, 2012. március 9-én, az Iparművészeti Múzeumban,
valamint egy másik könyvbemutató Kolozsváron (Cluj, Románia), 2012. május 11-én.
Elindult a CentrArt Egyesület évenként megjelenő új folyóirata, az Opus Mixtum. A kötet egyelőre
online jelent meg. Az első kötet a 2011. január 28-án megrendezett „Efemer építészet és progresszió –
magyar esettanulmányok” című konferencia előadásainak szerkesztett anyagát tartalmazza.
http://issuu.com/centrart/docs/opus_mixtum_1
Információs szolgáltatási tevékenységek:
A CentrArt Egyesület 2012 őszén MÉTA címmel előadás-sorozatot indított a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Művészettörténet Tanszékével közösen a PPKE BTK Budapest Mikszáth téri épületében. A
művészettörténet, műemlék- és örökségvédelem, muzeológia, valamint ezek társtudományait érintő, a
szakmai közéletet foglalkoztató aktualitásokat bemutató előadásokat CentrArt Egyesület szervezi.
MÉTA előadások 2012-ben:
2012. szeptember 26. Jékely Zsombor: Az Iparművészeti Múzeum tervezett bővítése
2012. október 18. Dr. Robert Holzbauer: Fates of Persons and Artworks
2012. november 28. Sárossy Péter: Kamalduliak nyomában. Érdekességek a majki kamalduli
remeteség műemléki felújítása közben
CentrArt Ösztöndíj:
A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület tagjai művészettörténeti kutatások
elősegítése érdekében díjat alapítottak évi rendszerességgel 2010 őszétől az egyesület részére
felajánlott SZJA 1%-os összegből. A CentrArt Ösztöndíj az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem művészettörténet MA szakos
hallgatói részére biztosít egyszeri 100.000 forintos támogatást ösztöndíj formájában kül- vagy belföldi
utazással járó, korábban nem, vagy kevéssé feldolgozott témával foglalkozó szakdolgozati kutatáshoz.
A befolyt összeg minden 100.000 forintjából egy díj adható. A CentrArt Egyesület a befolyt összeget
saját költségvetéséből az első díj esetén teljes mértékben, minden további díj esetén maximum 50%-os
arányig kiegészíti. Amennyiben a kiegészítés mértéke 50%-t meghaladná, a töredékösszeget más,
közhasznú tudományos célra fordítja. A 2012. évi harmadik CentrArt Ösztöndíjat Szakálos Éva és Finy
Heidi, a PPKE-BTK művészettörténet szakos MA hallgatói kapták megosztva, egy erdélyi és egy
felvidéki középkori magyar freskóciklushoz kapcsolódó kutatáshoz.
A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma a 2011.
évben: 200 fő. (Például: könyvek és kiadványok megrendelői, előadások közönsége, kutatások
adatszolgáltatói.)
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