
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 

Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése:  

Örökségfigyelő blog  

http://oroksegfigyelo.blog.hu/  

A CentrArt Egyesület rendszeresen megjelenő, az örökségvédelem 

aktuális kérdéseivel és általánosabb problémáival foglalkozó blogja 2013 

februárjában indult útjára. 2016-ban a blog tematikáját tekintve az 

aktuális örökségvédelmi problémákkal, a történeti építészet egyéb 

aspektusaival és különböző korszakaival is foglalkozott, illetve az örökség 

tágabban vett fogalmának megfelelően, középkori művészettel foglalkozó 

írások is helyet kaptak. A cikkek terjesztését segítő facebook-profilnak is 

köszönhetően a blog látogatottsága átlagosan napi 180 körül mozgott, a 

blogot összesen több mint 85.000 alkalommal nyitották meg.  

 

  

http://oroksegfigyelo.blog.hu/


Információs szolgáltatási tevékenységek:  

Médiatár / Mediatheque 

http://www.centrart.hu/mediatheque/  

A CentrArt honlapjáról elérhető médiatár magángyűjtemények könyvtári 

adatbázisainak egyesülésével jött létre, gyarapodását is a tulajdonosok 

önálló beszerzéseinek köszönheti. Ennek köszönhetően a CentrArt a 

látogatókat specializált gyűjtőkörű könyvtárak nyomtatott és 

elektronikus dokumentumaival tudja ellátni. A médiatár három nagyobb 

gyűjteményen alapul: zenei CD és DVD-tár, általános és szakkönyvtár, 

illetve elektronikus dokumentumtár. A médiatárban közel 10 000 

dokumentum rekordjai között lehet keresni. Frissítése folyamatos.  

 

  

http://www.centrart.hu/mediatheque/


Közösségi programok: 

Nyilvános, egyesületi szervezésű kirándulás Nyugat-Magyarországon: a 

CentrArt 2016. május 6–8. között erdélyi és magyarországi 

művészettörténet szakos egyetemisták, fiatal művészettörténészek és 

más érdeklődők számára szervezett kirándulást, mely keretében 

megtekintettük Keszthely, Sümeg, Ják, Szombathely, Városszalónak 

(Stadtschlaining), Kőszeg, Vép, Sárvár, Herend, Felsőörs településeket, az 

ott található kulturális intézmények, műemlék, épített és/vagy tárgyi 

örökségek egy részét. A helyszíneken felkért művészettörténészek 

tartottak beszámolót, rövid bemutatót az adott épületről. 

 

Nyilvános, egyesületi szervezésű kirándulás Északkelet-

Magyarországon: a CentrArt 2016. november 26–27-én kétnapos 

kirándulást szervezett erdélyi és magyarországi művészettörténet szakos 

egyetemisták, fiatal művészettörténészek és más érdeklődők számára, 

melynek keretében megtekintettük Ózd, Tokaj, Füzérradvány, Füzér és 

Sárospatak településeket, az ott található kulturális intézmények, 

műemlék, épített és/vagy tárgyi örökségek egy részét, különösképp a 

füzérradványi Károlyi-kastélyt, valamint a füzéri várat. A helyszíeneken 

felkért művészettörténészek tartottak beszámolót, rövid bemutatót az 

adott emlékről 

 

 

 

  



CentrArt Ösztöndíj:  

A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület tagjai 

művészettörténeti kutatások elősegítése érdekében díjat alapítottak évi 

rendszerességgel 2010 őszétől az egyesület részére 1 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 2015-2016. évi hatodik CentrArt 

Ösztöndíjat Barazsuly Viktória Adrienn, a Babeş-Bólyai 

Tudományegyetem művészettörténet szakos MA hallgatója kapta Földes 

Imre plakátművész temesvári és budapesti tevékenységével kapcsolatos 

kutatásához.  

 

A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő 

személyek száma a 2015. évben: kb. 90.000 fő. (Például: korábbi 

kiadványok megrendelői, online kiadványok olvasói, adatbázis 

igénybevevői, és legfőképp a blog olvasói.) 

 

………………………………………………. 

Kelecsényi Kristóf Zoltán s.k. 

egyesületi elnök 
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