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Március–április: 

1. A sorozat technikai részleteinek tisztázása a CK ebben illetékes szakembereivel:

– a webes felület kialakítása, ehhez igazodva: a képi dokumentumok formátuma, 

nagysága, elnevezési szabályai, a szövegek jegyzetapparátusának formai előírásai, 

– a webes felület tesztelése vak szövegek alapján készült, betördelt pdf-ekkel 

(egyúttal a tördelés tesztelése is)  

2. Az Oral History interjúk mint háttéranyag előkészítése

– az általam készített Oral History interjúk [Barta (a korszakról, nem a saját 

munkáiról), Várnagy (detto), Kincses, Miltényi, Lenke] leírása

– a korábban készített interjúim indexálása

Az általam készített interjúk: Balla András, Bán András, Bakos Miklós (a 

Bercsényiről, FMK-ról), Baranyay András (főleg az 56-os forradalomról), Drégely 

Imre, Feldmayer Sándor (a Toldi Galériáról), Féner Tamás, Haris László, Hámos 

Gusztáv, Jokesz Antal, Koncz Csaba, Kozma György (Vetőről), Lugosi Lugo László 

(főleg a Fényképészeti Lapokról), Pácser Attila, Stalter György, Szerencsés János, 

Tímár Péter, Tóth György, Török László, Vető János, Vékás Magdolna

– egyéb, a témához kapcsolódó interjúk fölkutatása (Artpool, MFM, MKE)

3. a Neoavantgárd tendenciák… c. könyvem angol fordításának elkezdése

4. a kutatások, illetve majdan a webes publikációk adatbázisául szolgáló 

dokumentumok (meghívók, katalógusok, cikkek, tanulmányok stb.) rendezése, 

előkészítése, átnevezése

5.  a szerzői lista véglegesítése, az első tíz kötet kijelölése

– a szerzők számára Útmutató írása

6. a megbízási szerződések jogi előkészítése

– szerződések, megbízások aláírása

Május–június:

– az első öt kutatás elindítása 

Július–október:

– folyamatos kapcsolattartás a kutatókkal, finom noszogatás a munkára

– a beérkező Oral History interjúk leírása, átnézése; javaslat a hiányok pótlására

November–december:



– a Neoavantgárd tendenciák… angol változatának tördelése

– az első kéziratok fogadása, illetve a szerzők noszogatása

2015

Január–március:

– a beérkezett kéziratok olvasása, korrigálása, a javítási javaslatok egyeztetése a 

szerzőkkel

– a következő tíz kutatás elindítása

– az elkészült kötetek szövegének kiadása fordításra 

– a kész és szövegében korrigált kötetek képanyagának előkészítése, majd tördelése 

– a beérkező új kötetek olvasása, korrigálása stb.

– a véglegesített kötetek fölpakolása a weboldalra

Október–november(?): az első tíz kötet ünnepélyes bemutatása 

2016

– az utolsó négy kutatás elindítása

– a második tíz kötettel kapcsolatos munkák elvégzése

– június: a második tíz kötet ünnepélyes bemutatása

– november: az utolsó négy kötet ünnepélyes bemutatása


