Beszámoló a "Ringstra8en. Kulturwissenschaftliche Annaherungen an die
Stadtarchitektur von Wien, Budapest und Szeged" című kötetprojektről
Projektszám: 93öu8
A projekt időtartama: 2016 július 1. - december 31.
A kötet szerkesztői az Osztrák-Magyar Akció Alapítványnál pályázatot nyújtottak be a
RingstrajJen. Kulturwissenschaftliche
Anniiherungen an die Stadtarchitektur von Wien,
Budapest und Szeged című kötet megjelentetésének támogatására. A pályázat tartaimát 800
euró kiadói költség, továbbá 1000 euró egyéb kiadás (képjogok megszerzése, fordítói és
szaklektori honoráriumok) képezte. A kézirat kiadói szerkesztői feladatait a szerkesztők
vállalták magukra. Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány a pályázatot a teljes megpályázott
összeggel támogatta.
A kötet előzményét jelentő "Bécs-Budapest-Szeged.
Körutak konferenciája"
című
tudományos rendezvényt követően (2015 szeptember 30. - október 2., az OMAA
támogatásával, projektszám 91ou10) a szerkesztők felkérték a szerzőket az előadások
kidolgozására és tovább szakembereket is meghívtak a kötetbe. A kéziratok 2016 nyári
beérkezését követően megkezdődtek a szerkesztési munkálatok. 2016 szeptemberében
lezajlott a tanulmányok kéziratának átdolgozása és a második szerkesztési kör. A 19
tanulmányt és számos képi illusztrációt tartalmazó kötet kézirata 2016 novemberében lett
beküldve a kiadónak, ahonnan több korrektúrakört követően 2016 decemberében kerülhetett
nyomdába.
A szerkesztők hálás köszönetet mondanak az az Osztrák-Magyar Akció Alapítványnak a
nagyvonalú támogatásért, amely nélkül a kötet nem valósulhatott volna meg. Biztosak
vagyunk benne, hogy munkánk a városkutatás
és főként a ,körutas városok'
kultúratudományos
megközelítésének
fontos
dokumentuma.
A Praesens
Kiadó
publikációjaként a kötet számos olvasóhoz elér majd a tudományos világban és és azon túl is.
A szegedi Österreich Studien sorozat (Szerk. Bombitz Attila és Csúri Károly) köteteként
minden Osztrák Könyvtárban elérhető lesz.
A megpályázott
felhasználásra:

összeg a következőképp

került a bécsi ÖAD iroda közreműködésével

1. Képjogok, Österreichisches Staatsarchiv, 327,68 EUR (szkennelés és publikálás költségei)
2. Magyarról németre fordítás költségei, Christina Kunze, 549,60 EUR
3. Angol nyelvű tanulmányok lektorálási költségei, Fejér Katalin 80, 00 EUR
4. Kiadói költségek, Dr. Michael Ritter Praesens Verlag, 800, 00 EUR
Összesen 1757,28 EUR
Maradvány 42,72 EUR
Beszámolónkhoz
mellékeljük a
tartalomjegyzékét és bevezetőjét.
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