NYILATKOZAT KÉZIRAT KIADÁSÁRÓL
Alulírott Kedves László, kiadói tevékenységre jogosult egyéni vállalkozó (adószám: 683790651-42, nyilvántartási szám: 51661081), igazolom, hogy Zubreczki Dávid: Templomséták
Budapesten című könyvét kiadtam 2020 decemberében (ISBN: 9786150098845), valamint a
könyvben az előírtaknak megfelelően elhelyeztem az NKA teljes nevét és emblémáját jól
láthatóan, kifogástalan nyomdatechnikai minőségben.

Budapest, 2021.01.05.

...........................................
Kedves László
egyéni vállalkozó
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ÉPÍTŐMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
ZUBRECZKI DÁVID: TEMPLOMSÉTÁK BUDAPESTEN
PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSA
A kézirat célja, hogy a széles közönség számára is érthetően, élvezetesen mutassa be Budapest templomépítészetének jellegzetes, fontos, szép vagy épp különleges példáit. A munka közel 250 templomot, zsinagógát,
imaházat, kápolnát, volt mecsetet és szentélyt vonultat fel. A bemutatások nem szorítkoznak az építészeti
leírásra, érintik az adott ház, a város, a felekezetek és az alkotók életének történetét, valamint az egyes
építészeti stílusok jellemzőit is.
Az épületek minden fejezetben egy-egy, legfeljebb öt kilométer hosszú sétára vannak felfűzve városrészek
szerint, melyet egy gyalogos és két kerékpáros túraútvonal egészít ki. Az épületek adatai mellé rövid,
szakzsargonmentes leírások készültek, gyakran képző- és iparművészeti, kultúr- és társadalomtörténeti
érdekességek kíséretében. Ezeknek köszönhetően a kötet képes megszólítani nemcsak az építészeti szakma
képviselőit, hanem a laikus közönséget is.
A kiadvány célkitűzése teljesült: elkészült egy hiánypótló, szakrális építészetet bemutató, a szakmának és
szakmán kívülieknek, építészet és/vagy szakralitás iránt érdeklődnek szóló kézirat, mely 2020 decemberében
megjelent Kedves László Könyvműhelyének kiadásában, egy 400 oldalas könyv formájában, ami azóta
kereskedelmi forgalomban kapható online és offline egyaránt. A könyv megjelenését Kedves László tervezte, a
szöveget Gulyás Attila fotói kísérik.

KOMMUNIKÁCIÓ
A megjelenést követően a kiadóval összehangoltan, saját honlapomon és közösségi felületeimen
népszerűsítettem a kiadványt, részben ennek eredményeképp és a személyes kapcsolatokat megszólítva
számos médium közölte a megjelenés hírét és mutatta be a könyvet. A későbbiekben saját városi séták
keretében tervezem hirdetni a kiadványt.
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Építészfórum – Új nézőpontból mutatja meg a várost Zubreczki könyve – Fókuszban a templomok
https://epiteszforum.hu/uj-nezopontbol-mutatja-meg-a-varost-zubreczki-konyve--fokuszban-atemplomok
enbudapestem.hu – Szeretnéd a város titkait egy igazi urbanistával felfedezni? – megjelent Zubreczki
Dávid első könyve
https://enbudapestem.hu/2020/12/szeretned-a-varos-titkait-egy-igazi-urbanistaval-felfedeznimegjelent-zubreczki-david-elso-konyve/
Tervlap – Sétáljuk végig a fővárosi templomokat Zubreczki Dáviddal
https://tervlap.hu/cikk-nezet/setaljuk-vegig-a-fovarosi-templomokat-zubreczki-daviddal
We Love Budapest – Gumijavító műhelyből és mulatóból is lehet templom – Megjelent Zubreczki
Dávid első könyve
https://welovebudapest.com/cikk/2020/12/23/gumijavito-muhelybol-es-mulatobol-is-lehet-templommegjelent-zubreczki-david-elso-konyve
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HYPEANDHYPER – Budapesti történetek templomokkal elmesélve
https://hypeandhyper.com/budapesti-tortenetek-templomokkal-elmeselve/
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Könyvesboltok, múzeumi boltok
Libri
https://www.libri.hu/konyv/zubreczki_david.templomsetak-budapesten.html
Bookline
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Zubreczki_David_Templomsetak_Budapesten&type=22
&id=322951
Atlantisz
https://www.atlantiszkiado.hu/konyv/templomsetak-budapesten/
Moly
https://moly.hu/konyvek/zubreczki-david-templomsetak-budapesten
Awilime
https://www.awilime.com/webshop/konyv/templomsetak_budapesten/1YWL
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