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2008 – a Reneszánsz Éve Magyarországon.  

Egy éven át tartó kulturális programsorozat és számos pályázat mutatja be a 

reneszánsz korát és a „modern reneszánszot“.  

Ebben az évben ünnepeljük, hogy 550 éve trónra lépett Hunyadi Mátyás. Az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium célja, hogy a történelmi évforduló kapcsán az 

akkori – mővészeti, kulturális, társadalmi, gazdasági tekintetben – fellendülı 

Magyarországra való visszatekintésen túl megmutassa: mit jelent ma a reneszánsz. 

Rendhagyó a Reneszánsz Év – 2008. Programjai egyrészt visszatekintenek a 

reneszánsz hagyományaira, kulturális értékeire, Mátyás király korára és 

szellemiségére, az akkori Európát formáló világképre, pályázatai révén pedig 

bemutatják a jelen kezdeményezı, kreatív kultúráját, a kulturális modernizáció 

szándékait – ezzel a párhuzammal megteremtve a két kor párbeszédének 

lehetıségét.  Az évad szlogenje tehát ezért  lett: „Gondold újra!” 

 

Az évad  nemcsak azért egyedülálló, mert a múlt és a jelen párhuzamba állításával 

kiszélesíti az évfordulók és megemlékezések értelmezési lehetıségeinek körét, 

hanem azért is, mert közös gondolkodásra, összefogásra ösztönzi a kulturális 

intézményeket, a mővészeti, a tudományos életet, és az együttmőködésbe 

kezdettıl bevonja a civil szervezeteket is.  A Reneszánsz Év- 2008 a kultúra 

révén konszenzusra törekszik, partnerséget ajánl, és keretet ad, hogy minden kultúra 

kifejezhesse és megmutathassa magát. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Reneszánsz Év-2008 egységes arculattal, logóval és felirattal jelenik meg. A 

logó több üzenetet hordoz: a nagy „R“ bető az iniciáléra utaló motívumként szerepel, 

míg a benne látható körök és metszetek a reneszánsz tudományos vetületeire 

utalnak; színei pedig az események széles spektrumát hivatottak megjeleníteni. A 

fıvárosi és vidéki események mindegyikén, a sajtóban és a hirdetésekben is ezzel 

az egységes arculattal jelenünk meg, így a látogató pontosan tudhatja, hogy az 

évhez kapcsolódó programra érkezik. A Reneszánsz Év 2008 logója tehát 

„minıségi védjegyként” is szolgál. 

 

 

Február és március hónapban két pályázati „csomagot” is meghirdetett az OKM a 

Reneszánsz Év – 2008 keretében: egy közmővelıdési – közgyőjteményi tartalmút 

1.260.000.000 (1,26 Mrd) valamint egy mővészeti-tudományos-technikai jellegő 

csomagot is 910 M Ft értékben. Mindkét pályázati csomag „betalált”: 20 ezren 

töltötték le az internetrıl a pályázati kiírásokat. Kiemelkedı volt az érdeklıdés a 200 

M Ft értékő „reneszánsz túrák” c. pályázatra, 481 iskola jelentkezett, hogy diákjait 

elvigye Magyarország reneszánsz emlékmőveihez, részt vehessenek a Reneszánsz 

Év – 2008 programjaiban. 

Nagy volt az érdeklıdés a Színházi pályázatra, 72 társulat adott be pályázatot, 

valamint a komolyzenei ösztöndíj-pályázatra is 12-en jelentkeztek, közülük 5-en 

tölthetnek egy évet egy külföldi zenei intézménynél. 

 

Szintén hatalmas volt az érdeklıdés a Tudományos pályázatok iránt is: 120-an 

jelentkeztek, hogy tudományos ismereteiket megoszthassák konferenciák, 

kiadványok formájában Hunyadi Mátyásról és a reneszánszról. 

 

A Reneszánsz Év- 2008 január 22-én, a Kultúra Napján indul és 2009. január 22-én, 

szintén a Kultúra Napján zárul; jövıre pedig már 20 éve ünnepli Magyarország 

ezen a napon kultúrát. 

 

További információkért, programokért kattintson a www.reneszanszev2008.hu címre! 


