SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Új intézményi arculat kialakítását célzó projekt megvalósítására a kulturális alapellátás
kiteljesítéséhez és a látogatószám növeléséhez elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan
Pályázati azonosító: 3535/00420

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum országos hatókörű közgyűjtemény. Éves szinten 220.000-ren
keresik fel, mely szám a leglátogatottabb hazai múzeumok közé emeli. Az intézmény számára
készült legutóbbi reprezentatív kutatások szerint a múzeum országos szintű spontán
ismertsége a 15 évnél idősebb lakosság körében több mint 51%-os. A kimagasló eredmény a
fontos, elismert szakmai tevékenységen alapuló folyamatos, tudatos, hosszú távú
kommunikációs tevékenységnek köszönhető. A múzeum imidzsének megteremtésében pedig
kulcsfontosságú szerepet tölt be a vizuális megjelenés, az arculat. Az arculat, amely
felismerhetővé teszi, azonosítja, megkülönbözteti a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot. Az
arculatnak le kell képeznie a múzeum tényleges tevékenységét, aktuális céljait, szerepét.
Ebből adódóan ez mindig változik, organikusan alakul, melyre hatást gyakorolnak a külső
tényezők – például a technikai fejlődés -, a külső elvárások és a saját célok.

Eredmény
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mint brand erősítése
könnyen azonosítható, egyszerű, jól értelmezhető arculat a versenytársak között
régi és új arculati elemek ötvözése
egyes látogatói szegmensek kiemelése: pl. gyerekes családok
A megújult arculat az alábbiakra terjed ki:
-

színes és monokróm levélpapír

-

Word fej- és/vagy lábléc

-

prezentációs sablon

-

névjegykártya

-

boríték

-

meghívó

-

mappa

-

kártya
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-

belépőkártya

-

írótömb

-

print hirdetés sablon, hirdetési irányelvek

-

plakát

-

szórólap sablon, irányelvek

-

roll up, molinó készítés irányelvei

-

CD/DVD borító sablon, irányelvek

-

kiadványok: programfüzet, térkép,

-

publikációk, riportok számára

-

hírlevél sablon

-

sajtóközlemény sablon, irányelvek

-

e-mail aláírás/sablon

-

banner

-

Facebook borító

-

videó

-

webshop

-

fontkészlet: print kiadványokra, elektronikus kiadványokra, webre

-

színskála aktualizálása

-

logohasználat irányelvei, racionalizálása

-

piktogramok

-

kiegészítő grafikai elemek

-

gyerekeknek szóló tartalmakhoz iránymutatás

-

ruházat

-

Skanzen termékek: bolti értékesítésre szánt áruféleségek
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arculati kézikönyv
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előszó
Az arculat
Jelen könyv célja, hogy leírja azokat az irányelveket és konkrét útmutatásokat, amelyek alkalmazásával biztosítható,
hogy a Skanzen arculati elemeinek megjelenése mindenkor és minden környezetben egységes legyen.
Az arculati kézikönyv rögzít minden olyan kívánalmat és tiltást, amelyre a Skanzen arculati elemeinek használatakor
figyelemmel kell lenni. Tartalmazza az emblémában használt pontos színkódokat, betűtípust, a logó elrendezését,
az egyes dokumentumokon szereplő elemek és szöveg helyét, a kiadványokban, ATL és BTL eszközök grafikai felépítését és minden olyan szempontot, amely az intézmény egységes arculati megjelenése szempontjából lényeges.
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a logó
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Logó méretezés
A logó bármilyen méretben használható az itt megadott méretarányok alapján. A logó arányos átméretezésekor,
amennyiben a kívánt méretű logó teljes magassága nem haladja meg az 50 mm-t, úgy fix 0,8 mm-es térközöket kell
használni a logó 3 fő eleme között, a többi méretezés ennek megfelelően arányosan történik.
50 mm-es magasság felett a lenti arányok megtartásával módosítjuk a térközöket is.
30 mm-es magasság alatt 0,6mm-es térköz használandó a többi méretet arányosan változtatva.
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A logó látványterve
Betűtípus: DinAltMd PFL
Betűméretek: 45 pt, 18 pt
A Skanzen logója egyszerű, letisztult elemekből áll. Az alap logó három (Angol, Magyar, Német) nyelven használható.

Amennyiben idegen nyelvű (angol, német, francia) kiadvány készül, azon minden esetben az adott nyelvhez tartozó logót kell
használni. A logó-használati előírások minden nyelvre (magyar, angol, német, francia) egyformán érvényesek.
Az alkalmazás során tilos
- a logót elforgatni (kivétel ez alól a téglalapba foglalt, önálló „Skanzen„ felirat embléma,
amelyet - ha ezt a hely szűkössége megkívánaja - el lehet forgatni 90°-kal);
- eltérni a megadott arányoktól;
- eltérni a megadott vonalvastagságtól;
- eltérni az előírt színek használatától.
- megváltoztatni a betűtípusok, vagy az embléma-szlogen sorrendet.
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Egyszerűsített logó változatok
A logó 3 fő eleme kettesével összekapcsolva külön is felhasználható az alábbi két verzió szerint: Harangláb torony a Skanzen
felirattal vagy Skanzen felirat a teljes név (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) kiterjesztéssel, vagy a Skanzen felirat önállóan!

Használható még maga a Skanzen jelölésre szolgáló, négyzetbe foglalt „S” betű is, de önamgában az egyszerűsített „S” embléma
nem használható a múzeum jelölésére, minden esetben szerepeltetni kell a fő, vagy az egyszerűsített emblémák egyikét.
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A logó színE
A Skanzen logó online és offline megjelenésében használt arculati színkódjai, melyektől eltérni tilos:

Pantone 382 C

Pantone 377 C

Pantone 311 C

CMYK: 30,0,100,0

CMYK: 63,12,0,0

CMYK: 45,0,100,24

RGB: 190,214,0

RGB: 0,196,223

RGB: 120,162,47

#bed600

#00c4df

#78a22f

Monochrome használat

Pantone Progress Black C

Pantone Cool Gray 9 C

CMYK: 5,75,75,100

CMYK: 5,1,0,51

RGB: 25,25,25

RGB: 132,133,137

#191919

#848589
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kiegészítő színek
A Skanzen online és offline megjelenésében és kiadványaiban használt és ajánlott színek színkódjai:

PANTONE 5763 C

Pantone 382 C

CMYK: 16,0,74,64

CMYK: 62,25,100,5

RGB: 102,110,47

RGB: 113,149,62

#666e2e

#71953e

PANTONE 5763 C

Pantone 144 C

PANTONE 485 C

CMYK: 30,0,100,0

CMYK: 0,50,100,0

CMYK: 0,95,100,0

RGB: 213,88,112

RGB: 247,148,30

RGB: 220,41,30

#d55870

#f7941e

#dc291e

PANTONE 5763 C

PANTONE 7475 C

CMYK: 60,60,35,10

CMYK: 65,25,40,0

RGB: 113,102,125

RGB: 96,156,155

#71667d

#609c9b
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A logó környezete
A logók környezetét szabadon kell hagyni a megadott arányok szerint.

x szélesség

x szélesség

y szélesség
x magasság

x magasság

x szélesség
x magasság

x szélesség
x magasság

A harmadik és negyedik, egyszerűsített logóvariációk esetében az embléma használható élesvágásban is. Ebben az esetben
kifutóra kell állítani a harmadik embléma alját (más oldalát tilos elvágólag alkalmazni), a negyediknél pedig mindkét oldala,
illetve az embléma alsó része is kifuthat a vágásba, a megleleő kifutó mérettel ellátva.
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Használt betűtípus
A Skanzen logóban használt arculati betűtípus a DinAltMd PFL, melyektől eltérni tilos:

DinAltMd PFL
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789!?.,
A Skanzen offline megjelenésében használt arculati betűtípus a Klavika betűcsalád, melyektől eltérni tilos:

Klavika Light Condensed
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789!?.,

Klavika Regular Condensed
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789!?.,

Klavika Medium Condensed
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789!?.,

Klavika Bold Condensed
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789!?.,
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arculati elem
irányelvek
A következő arculati elem a logón és a kötelező színhasználaton kívül egy plusz grafikai elemet tartalmaz. A minta a múzeum saját
logóját díszítő motívum. A motívum teljes egészében, vagy részleteiben is szabadon használható abban az esetben, ha az még
felismerhető, azonosítható.

Tilos a mintánál körvanalat használni, illetve egymástől élénken elütő színekkel, valamint felismerhetetlenül.
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arculati elem
irányelvek - kétnyelvű megjelenés
Általános irányelv a kétnyelvű megjelenésnél, hogy a különböző nyelveket színkódokkal látjuk el. Ezek a szinkódok állandóak és
következetesen végig kell ismétlődjenek az egész megjelenésen, nem változtatható egy megjelenésen belül.
A magyar nyelv esetében a Pantone 311 C, az angol vagy német nyelv megkülönböztetésére a Pantone 5763 C szín javasolt.
Használt betűtípus: Klavika Bold Condensed

HU

EN/D

Ezeket a jelőléseket mindig egymás alatt, hely kihagyása nélkül, egymás alatt kell alkalmazni. Nem választhatóak szét.
A betű és háttérdoboz mérete minden esetben ugyanakkora, egységes. Az arculat engedélyezi, hogy ezeket a dobozokat képre,
vagy színes - arculat szerinti - háttére helyezzük. Az így kialakított typográfiát jellemzően kiadványok borítóját, meghívók és prezentációk kiemelésére használjuk, a folyó szöveget, alcímet a kiadványoknál meghatározott módon kell használni.

szabadtéri néprajzi múzeum

szabadtéri néprajzi múzeum

hungarian open air museum

ungarisches freilichtmuseum

Méretezés:
1.5x

1.5x
x

y

x

szabadtéri
néprajzi múzeum
x
hungarian open air museum

y

szabadtéri néprajzi múzeum
ungarisches freilichtmuseum

Tilalmak:

szabadtéri néprajzi múzeum

szabadtéri néprajzi múzeum

szabadtéri néprajzi múzeum

ungarisches freilichtmuseum

ungarisches freilichtmuseum

ungarisches freilichtmuseum
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Intézményi megjelenés
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levélpapír
Levélpapír látványterv
és méretezések
A levélpapír mérete A4 (210x297mm). A logó és feliratai az alábbi elrendezésben kerülnek a levélpapír aljára egyenlő távolságra
a papír alsó, bal, valamint jobb oldali szélétől. A levél tartalmának betűtípusa a DinAltMd PFL és a Klavika, vagy amennyiben ez
nem áll rendelkezésre, az Arial Narrow betűtípus használható. A hivatalos levélpapírt és a fenti előírásokat kell alkalmazni minden
hivatalosnak minősülő belső illetve külső dokumentum/irat esetén.
Hivatalos anyagok szerint:
- Szerződések
- Megrendelők
- felsővezetői utasítások
- hivatalos írásos levelezések
Grafikán:
- Font típusa: Klavika Medium Condensed
- Betűszín: Pantone 377 C, háttér: ennek 40%-a.
- Betűméret: a láblécben: 8 pt, logóban: 16 pt, 6 pt

2000 Szentendre, Sztaravodai út • Telefon: 06 26 502 500 • Fax: 06 26 502 502 • www.skanzen.hu • sznm@sznm.hu
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2000 Szentendre, Sztaravodai út • Telefon: 06 26 502 500 • Fax: 06 26 502 502 • www.skanzen.hu • sznm@sznm.hu

7,5
19

7,5

144,5
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boríték
látványtervek és méretezések
Méretek: C6, LC4
19

(mm)
Betűtípus:
28

- Logóban: DinAltMd PFL
- Alatta: Klavika Medium Condensed

7,5

Betűméretek:
- Logóban: 17 pt, 6 pt

7,5

- Logó alatt, cím: 8 pt

7,5

2000 Szentendre, Sztaravodai út

A margó mindkét esetben 10x10mm

2000 Szentendre, Sztaravodai út

2000 Szentendre, Sztaravodai út
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Névjegy
A következő méretarányosítást kell követni a névjegykártya készítésekor:
- fix 5-5 mm fehér margó körben
- 0,6 mm térköz a névjegy blokkjai között
- fenti betűtípusok, színek, betűméretek használata
A név alatt a titulus szerepel, majd a vezetékes és mobiltelefonszám, alatta az e-mail cím. A fax szám, ami minden esetben egységes, a postacím része az alsó sávban. Ugyanez igaz az angol és német nyelvű verziókra.
Méret: 90x50 mm
Betűtípus: Klavika Bold Condensed, Light Condensed
Betűszín: Pantone 377 C, Pantone cool gray 9 C
Betűméret: 11 pt (név), 7 pt (többi adat), 6.5 a logóhoz tartozó elérhetőségek

Takách Zsuzsanna
kommunikációs tanácsadó

telefon: 06 26 502 519
mobil: 06 30 894 7269
e-mail: takach.zsuzsanna@sznm.hu

www.skanzen.hu
2000 Szentendre, Sztaravodai út · fax: 06 26 502 502

15.5

Takách Zsuzsanna
2.5
23

kommunikációs tanácsadó

telefon: 06 26 502 519
mobil: 06 30 894 7269
e-mail: takach.zsuzsanna@sznm.hu
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www.skanzen.hu
2000 Szentendre, Sztaravodai út · fax: 06 26 502 502

5

5

15.3

9.3

54.2
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skanzen kártyák
dolgozói kártya
A kártya méretezésen nem jelölt blokkjai között 0,5 mm térközt hagyjunk! A fényképről: fehér hátteres, színes képet használjunk,
az arc a kép felső 2/3-át foglalja el, ennél ne legyen sem kisebb, sem nagyobb!
Méret: 80x50mm
Név/pozíció: Klavika Bold Condensed, Light Condensed, 10pt és 8pt, fehér
“Vendégkártya” felirat: Klavika Bold Condensed, 20pt, fekete
Betűszín: Pantone 377 C
Betűméret: 11 pt (név), 7 pt (többi adat), 6.5 a logóhoz tartozó elérhetőségek

A

Loremisum Dolores
dolores santiumust

hátlap

előlap

B

Loremisum Dolores
dolores santiumust

előlap

hátlap
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skanzen kártyák
vendégkártya
A kártya méretezésen nem jelölt blokkjai között 0,5 mm térközt hagyjunk! A fényképről: fehér hátteres, színes képet használjunk,
az arc a kép felső 2/3-át foglalja el, ennél ne legyen sem kisebb, sem nagyobb!
Méret: 80x50mm
Név/pozíció: Klavika Bold Condensed, Light Condensed, 10pt és 8pt, fehér
“Vendégkártya” felirat: Klavika Bold Condensed, 20pt, fekete
Betűszín: Pantone 377 C
Betűméret: 11 pt (név), 7 pt (többi adat), 6.5 a logóhoz tartozó elérhetőségek

A

VENDÉGKÁRTYA

hátlap

előlap

B

VENDÉGKÁRTYA
előlap

hátlap
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Kártyatartó nyakpánt
A nyakpánt anyagának szélessége: 20 mm
Nyakpánt alapszíne: Pantone 382 C
A nyakpánt két oldalára két különböző nyomat kerül, a következő sémák szerint:
Nyakpánt első oldala:
Webcím betűtípusa: Klavika Bold Condensed, 6 mm magas betűkkel (k és h betűk teljes magassága)
Betűszín: Pantone 5757 C
Torony motívum színe: fehér
A webcím előtt és után 70-70mm legyen szabadon, a webcím a nyakpánton vertikálisan középre igazítva helyezkedjen el!

Nyakpánt hátoldala:
A motívumok méretezése az ábrán látható módon történjen!
A motívumok színei: fehér és Pantone 5757 C
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CD borító
CD előlap terv és méretezés
Méret: 120 x 120 mm
Betűtípus: Klavika Bold Condensed
Betűméret: 11 pt
Színek: Pantone 382 C, Pantone 311 C, Pantone 5763 C

szabadtéri néprajzi múzeum
skanzen program naptár 2009
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CD borító
CD hátlap terv és méretezés
Méret: 150 x 120 mm
Gerinc szélesség: 6 mm
Betűtípus: Klavika Bold Condensed
Betűméret: 11 pt, 9 pt
Gerincen cím: 7 pt
Gerincen kód: 5 pt

skanzen program naptár 2009				

Kód helyes

Színek: Pantone 382 C, Pantone 5763 C

szabadtéri néprajzi múzeum
2000 Szentendre, Sztaravodai út
Telefon: 06 26 502 500
Fax: 06 26 502 502
sznm@sznm.hu • www.skanzen.hu
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CD korong látványterv
Átmérő: 120 mm
Betűtípus: Klavika Bold Condensed
Betűméret: 11 pt
Színek: Pantone 311 C, Pantone 5763 C

szabadtéri néprajzi múzeum
skanzen program naptár 2009
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Mappa látványterv
Jelen séma alapján két és három füles mappa is készíthető. A három füles mappa esetében a felső fülben a Pantone 382 C színt kell
alkalmazni. A gerinccel ellátott, nagyobb mennyiségű irat tárolására alkalmas mappa esetében a gerinc tetején is végig kell futtatni
a 7 mm-es Pantone 382 C színű sávot, és a gerinc szélességétől függetlenül meg kell hagyni a 10 mm-es margót a szöveg mellett.
A díszítő motívum a mappa hátoldalán jobbra húzva kerül feltüntetésre és minden esetben szélre igazítva, hogy a mappát kihajtva
egybefüggő motívumot kapjunk. A jobb oldalon a következő adatok szerepelnek:
Méret: A4
Anyag: 300g - os kemény, matt műnyomó
Betűtípus: Klavika Bold Condensed
Betűméret: 11 pt
Színek: Pantone 311 C, Pantone 5763 C

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM
2000 Szentendre, Sztaravodai út
Telefon: 06 26 502 500
Fax: 06 26 502 502
sznm@sznm.hu • www.skanzen.hu

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM
2000 Szentendre, Sztaravodai út
Telefon: 06 26 502 500
Fax: 06 26 502 502
sznm@sznm.hu • www.skanzen.hu
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Külső használatú offline anyagok
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Leporelló
tervek
A leporelló elemeinek elrendezési elve, a sávos illetve dobozos elrendezés. Az egyes információs részeket nemcsak a betűméret és
betűszín megváltoztatásával, hanem az alap háttérszín megváltoztatásával tesszük egyértelművé és változatossá.
Egyes kiadványok esetében felmerülhet az igény, hogy egy-egy eseményhez kapcsolódóan a Skanzen arculati színei között nem
szereplő színt használjunk. Ebben az esetben az Arculati kézikönyv 8-9. oldalakon bemutatott színek közül lehet még választani.
A speciális színhasználat kritériumai: élénk, de nem harsány. Élettel teli, de visszafogott, minden esetben összhangba kell hozni a
kiadványban használt fotókkal és ábrák, harmóniában kell lennie a Skanzen arculattal, hogy ne sérüljön az arculati reputáció.
Az első oldalon nem szerepel szöveg, csak fotók és a kiadvány címe. A hátlapon viszont minden esetben a következő információkat
kell feltűntetni a következő sorrendben:
- impresszum,
- a múzeum fenntartója,

A SKANZEN A GYEREKEKÉ IS!

SKANZEN
Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma Budapest mellett, a Pilis-hegység
lábánál várja a természetben, különleges vidéki hangulatban kikapcsolódni vágyókat. A Skanzen állandó szabadtéri kiállításai a 100-200 évvel ezelőtti magyar vidéki
életbe repítenek, ahol a faluképbe rendezett tájegységek terein, utcasorain sétálva
nemcsak a népi építészetet, hanem a lakáskultúrát és életmódot is megismerik
a látogatók. A portákon, lakóházakban, pajtákban, műhelyekben, templomokban
megelevenednek hétköznapok és ünnepnapok: a konyhába tekintve gazdasszony
sürgölődik, a malomban molnár önti a garatra a gabonát, a tanyán állatok serege
hangoskodik, a falusi iskolában pedig csengőszó hívja tanításra a gyerekeket.

- támogató/-k, rendezvény-támogató/-k
- médiatámogató/-k.

A Skanzen a gyerekek számára olyan, mint egy óriási játszótér, ahová érdemes újra és újra visszatérni. A május 1-jén nyíló új gyermek-élménypontokon
a gyerekek az eddig csak áhított tevékenységeket próbálhatják ki; szerepjáték
segítségével felnőttek bőrébe bújhatnak, próbára tehetik magukat a nagyok
világában, és kreatív helyszíneken tanulhatnak, miközben jól szórakoznak.
Az új gyermek-élménypontok a Skanzen már működő, gyerekeknek szóló programjait, tevékenységeit kiegészítve tartalmas foglalatosságot nyújtanak a 3 és
12 év közötti gyerekeknek. Játsszanak a Mesekert játszótér misztikus, mesebeli
alakjaival, térjenek be árut pakolni, kiszolgálni, vásárolni a Kisboltba, játsszák
el kedvenc meséjüket a Bábszínházban, készítsék el családi fotójukat a Fényképésznél, takarítsák be a termést a Gyerekgazdaságban, fejtsék meg az óriási
talányokat a Csodacsűrben!

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
Ahol éltünk. Kocsis Imre festőművész kiállítása
2016. március 12-április 10.
Skanzen Galéria
Gyűjtőpontok
2016. április 15-november 13.
Magtár
Mesekiállítás
2016. május 1-szeptember 4.
Üzenet a frontról
2016. szeptember 16-november 13.

Skanzen Galéria
Skanzen Galéria

MIÉRT ÉRDEMES TÖBBSZÖR ELLÁTOGATNI
A SKANZENBE? BÉRLET A SKANZENBE

MÁKSZEM ÉS GUBÓ ELTŰN(ŐD)IK
– SKANZEN MESEKÖNYV

SKANZEN VONAT
Az 1930-as éveket idéző Skanzen Vonaton korhű öltözékben teljesít szolgálatot
kalauz és masiniszta, s irányításukkal az egész múzeumot 30 perc alatt járja be
a szerelvény. Az Európában egyedülálló hosszúságú normál nyomtávú múzeumi vasút 2,2km-es pályáján a Bejárati épültként üzemelő vasútállomás mellett
öt megálló található, ahol kerekesszékkel és babakocsival érkező látogatóink
is felszállhatnak a Skanzen Vonatra.
VASÚTÁLLOMÁS

KOVÁCSMŰHELY

SZTARAVODA-PATAK

VÍZIMALOM

HARANGLÁB

NÉPRAJZI LÁTVÁNYTÁR

A Molnár Krisztina Rita által írt és Schall Eszter által illusztrált könyv egy ikerpár,
Mákszem és Gubó kalandjairól szól. A történet különleges, Skanzenben játszódó
helyszínén a tájékozódást a cselekmény előrehaladtával a kötet belső borítóján
található ötletes térkép könnyíti meg, ami a gyerekek által bejárt egynapos utat
vizuálisan is megmutatja. A főszereplők kirándulásuk során a múzeum álomszerű csodavilágában többek között kiderítik, boszorkány-e valójában Telihold
néni, mit tud az Illatos lányka, ki az a Mitmitke, és ki nyivákol a vízimolnár
padlásán. A mesekönyv kapható a Skanzen boltjaiban, valamint a nagyobb
könyvesbolthálózatok üzleteiben.

Képzelje el, hogy akár minden nap bebarangolhatja Magyarország egy-egy
vidékét vonaton, gyalog, vagy éppen kerékpárral, gyermekének biztonságos
környezetben tud tartalmas elfoglaltságot biztosítani, újabb meg újabb érdekességeket ismerhet meg régi mesterségekről, különböző kézműves tevékenységeket próbálhat ki! A Skanzen Kártya egész évben ingyenes belépést biztosít,
így korlátlanul élvezheti helyszíneinket, s egyetlen programról, kiállításról sem
kell lemondania.
A bérlet számos előnyt biztosít tulajdonosának:
• 50%-os kedvezmény a parkolódíjból minden látogatáskor,
• 10% kedvezmény a Skanzen boltjaiban és vendéglátóegységeiben,
• 10% kedvezmény születésnapi zsúrból.
CSATLAKOZZON A SKANZEN ÖNKÉNTES CSAPATÁHOZ!

Szerezzen új ismereteket, tanuljon hagyományainkról, legyen tagja egy közösségnek, és vegyen részt a múzeum munkájában! A múzeum önkéntes programja
lehetőséget ad diákok számára a közösségi szolgálat teljesítésére is. Részletekről
tájékozódjon honlapunkon vagy levélben az onkentes@sznm.hu e-mail címen.

NYITVA TARTÁS

PROGRAMNAPTÁR
Húsvét

március 27-28.

Normál nyitva tartás

Téli nyitva tartás

Tavaszváró

március 29-31.

április 1-október 30.
kedd-vasárnap 9-17 óráig

november 11-12.
szombat-vasárnap 9-18 óráig

Alkotónap - új Skanzen „gyermek-élménypontok” avatása május 1.

A pénztárban legkésőbb zárás előtt fél órával váltható belépőjegy.
A múzeum minden hétfőn zárva, kivéve: május 16. (pünkösdhétfő).

Pünkösdi Örökség Fesztivál

május 15-16.

Falusi Olimpia

június 5.

Heted7 nyári táborok

június 27-július 22.

I. PFB-Skanzenfutás

július 17.

Felnőtt

2.000Ft

Állati hétvége

augusztus 19-20.

Diák (6 és 26 év között)

1.000Ft

III. Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója

szeptember 3.

Nyugdíjas (62 és 70 év között)

1.000Ft

PROGRAMAJÁNLÓ 2016

A mi 56-unk - történelem és mindennapok falun

október 22-23.

Családi felnőtt (1 vagy több 6-18 év közötti gyermekkel érkező felnőtt)

1.800Ft

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

Szent Márton Újborfesztivál és Libator

november 12-13.

Családi gyerek
700Ft
(1 vagy több szülővel érkező 6-18 év közötti gyermek esetén gyerekenként)

MEGKÖZELÍTÉS

JEGYÁRAK

SKANZEN VONATJEGY
Napi jegy (3 éves kor felett)

500Ft

Hétvégi családi gyerek (3-14 év közötti 1 vagy több gyermek esetén)

200Ft

SKANZEN KÁRTYA
Felnőtt

5.000Ft

Diák (6 és 26 év között)

2.500Ft

Nyugdíjas (62 és 70 év között)

2.500Ft

Családi gyerek
1.250Ft
(1 vagy több szülővel érkező 6-18 év közötti gyermek esetén gyerekenként)
FUTÓBÉRLET
PARKOLÓJEGY

2.500Ft
személygépkocsi
800Ft

Skanzen Bringa kölcsönzése

Tömegközlekedéssel a HÉV szentendrei végállomása mellett, az autóbuszpályaudvar helyi járatos Buszával közvetlenül a Skanzenbe lehet jutni. Helyi
járat menetrendi információja: www.volanbusz.hu
Személygépkocsival a 11-es főútról leágazó Sztaravodai úton érhető el a
múzeum (a leágazástól 3km).
A múzeum fenntartója:

busz
1.200Ft
600Ft

Skanzen Roller kölcsönzése

600Ft

Skanzen Szekér kölcsönzése

900Ft

A MÁSODIK LÁTOGATÁS 30% KEDVEZMÉNNYEL!
Látogatását követően tartsa meg belépőjegyét, s a következő alkalommal annak felmutatásával 30%-os kedvezményt kap a teljes árú belépőjegyből.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum • 2000 Szentendre, Sztaravodai út
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63. • Telefon: +36 26 502 500
Fax: +36 26 502 502 • E-mail: latogato@sznm.hu • www.skanzen.hu
Információs iroda (nyitvatartási időben: kedd-vasárnap 08:30 és 16:30 óra között): +36 26 502 537
Pedagógusoknak (hétfő-péntek 08:30 és 16:30 óra között):
E-mail: oktatas@sznm.hu • Telefon: +36 26 502 519 • Fax: +36 26 502 556
Felelős kiadó: dr. Matskási István elnök,
Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány

WWW.SKANZEN.HU
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Leporelló
méretezések
Méretezések
A logó elemei között lévő 0,6 mm-es távolságot a többi blokkos elem (pl. táblázat cel¬lái) között is meg kell tartani. Az ilyen elemeken kívüli feliratok (pl. cím) és a blokkos elemek közötti vertikális távolság 5 mm. A leporelló lapjainak margója: 5-5 mm
Az előlapon szereplő kép esetében nem alkalmazunk margót, az előlapi kép magassága 100 mm.
Méret: 290 x 210 mm
Betűtípus: Klavika Bold Condensed, Klavika Light Condensed
Betűszín: Fehér, fekete, Panotone 311 C
Betűméretek: 14, 8, 6 pt

NYITVA TARTÁS

PROGRAMNAPTÁR
Húsvét

március 27-28.

Normál nyitva tartás

Téli nyitva tartás

Tavaszváró

március 29-31.

április 1-október 30.
kedd-vasárnap 9-17 óráig

november 11-12.
szombat-vasárnap 9-18 óráig

Alkotónap - új Skanzen „gyermek-élménypontok” avatása május 1.

A pénztárban legkésőbb zárás előtt fél órával váltható belépőjegy.
A múzeum minden hétfőn zárva, kivéve: május 16. (pünkösdhétfő).

Pünkösdi Örökség Fesztivál

május 15-16.

Falusi Olimpia

június 5.

Heted7 nyári táborok

június 27-július 22.

I. PFB-Skanzenfutás

július 17.

Felnőtt

2.000Ft

Állati hétvége

augusztus 19-20.

Diák (6 és 26 év között)

1.000Ft

III. Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója

szeptember 3.

Nyugdíjas (62 és 70 év között)

1.000Ft

PROGRAMAJÁNLÓ 2016

A mi 56-unk - történelem és mindennapok falun

október 22-23.

Családi felnőtt (1 vagy több 6-18 év közötti gyermekkel érkező felnőtt)

1.800Ft

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM

Szent Márton Újborfesztivál és Libator

november 12-13.

Családi gyerek
700Ft
(1 vagy több szülővel érkező 6-18 év közötti gyermek esetén gyerekenként)

MEGKÖZELÍTÉS

JEGYÁRAK

SKANZEN VONATJEGY
Napi jegy (3 éves kor felett)

500Ft

Hétvégi családi gyerek (3-14 év közötti 1 vagy több gyermek esetén)

200Ft

SKANZEN KÁRTYA
Felnőtt

5.000Ft

Diák (6 és 26 év között)

2.500Ft

Nyugdíjas (62 és 70 év között)

2.500Ft

Családi gyerek
1.250Ft
(1 vagy több szülővel érkező 6-18 év közötti gyermek esetén gyerekenként)
FUTÓBÉRLET
PARKOLÓJEGY

2.500Ft
személygépkocsi
800Ft

Skanzen Bringa kölcsönzése

Tömegközlekedéssel a HÉV szentendrei végállomása mellett, az autóbuszpályaudvar helyi járatos Buszával közvetlenül a Skanzenbe lehet jutni. Helyi
járat menetrendi információja: www.volanbusz.hu
Személygépkocsival a 11-es főútról leágazó Sztaravodai úton érhető el a
múzeum (a leágazástól 3km).
A múzeum fenntartója:

busz
1.200Ft
600Ft

Skanzen Roller kölcsönzése

600Ft

Skanzen Szekér kölcsönzése

900Ft

A MÁSODIK LÁTOGATÁS 30% KEDVEZMÉNNYEL!
Látogatását követően tartsa meg belépőjegyét, s a következő alkalommal annak felmutatásával 30%-os kedvezményt kap a teljes árú belépőjegyből.
Szabadtéri Néprajzi Múzeum • 2000 Szentendre, Sztaravodai út
Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 63. • Telefon: +36 26 502 500
Fax: +36 26 502 502 • E-mail: latogato@sznm.hu • www.skanzen.hu
Információs iroda (nyitvatartási időben: kedd-vasárnap 08:30 és 16:30 óra között): +36 26 502 537
Pedagógusoknak (hétfő-péntek 08:30 és 16:30 óra között):
E-mail: oktatas@sznm.hu • Telefon: +36 26 502 519 • Fax: +36 26 502 556
Felelős kiadó: dr. Matskási István elnök,
Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány
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Szórólap
látványterv
A szórólap elemeinek elrendezési elve megegyezik a leporelló esetében leírtakkal, azzal a kiegészítéseel, hogy biznoys esetekben
(ha azt a kép minősége és színei engedik) a logó elhelyezhető a képen. MInden esetben a hangsúly a logónk kell lenni, nem olvadhat
bele a háttérbe, nem lehet halványabb, vagy élesen rikító hátteret alkalmazni. Törekedni kell arra, hogy a szórólapon teljes (1/1)
felületű képet használjunk. Megendegedett a kép móosítása annak érdekében, hogy a logo jó megkülönböztethető legyen.
Az arculathoz illően itt is alkalmazzuk az arculati elemeket, dobozokat a cím kiemelésére. A szórólap esetében kerülhet a fő oldalra
folyó szöveg - akár kiemelésként -, szigorúan a Magyar nyelv esetében P311C szín és a szöveg esetében lehetőség szerint a P382C
színű háttér-doboz alkalmazásával. A cím-doboz szabadon helyezhető el a kép tartalmához viszonyítva. A további színeket a különböző tematikák megkülönböztetésére használjuk. Szöveg kiemelésre a hátoldalon is alkalmazhatjuk a folyó szöveg színes hátterű
dobozban való elhelyezését.

Előlap
Előlap

Hátlap
Hátlap

Nisi et volutpat sed amet
Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est,
non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet
nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies pellentesque quis wisi, magna nec
ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Non
dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus
vestibulum, laoreet cras. Auctor leo justiu odio vestibulum.
Taucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies. Enim ullamcorper, nam
penatibus ac aliquet, adipiscing amet dolor, felis sapien. Nisl et mollis convallis
ultricies. Dolor Etiam a est nec duis congue v Lorem ipsum dolor sit amet, ut
ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris
facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet nulla.

LOREM IPSUM DOLORES

Nisi et volutpat sed amet

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus mtpat sapien vitaen
sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus suspendisse samet
nulla. Pellentsque agna nec ante orci vivamus metus nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est,
non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet
nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies pellentesque quis wisi, magna nec
ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Non dolor
nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum,
laoreet cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum.

Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Non dolor nunc dolor litora,
rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum, laoreet
cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum, faucibus in pulvinar mauris
mi natoque ultricies. Enim ullamcorper, nam penatibus ac donec. Etiam
a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius, euismod adipiscing
mattis mauris, a laoreet cras pede amet, dignissue malesuada, nibh proin
mi quam id orci neque.

SETIMUS CRAS QUAM
Pellentesque dictum interdum ultricies pellentesque quis wisi, magna nec
ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Non
dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus
vestibulum, laoreet cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum.

www.skanzen.hu

LOREM IPSUM DOLORES
Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien
vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet nulla. orci vivamus metus nunc non sed ad
sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet.
Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Non dolor nunc dolor litora,
rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum,
laoreet cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum.

faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies. Enim ullamcorper, nam penatibus
ac aliquet, adipiscing amet dolor, felis sapien. Nisl et mollis convallis ultricies.
Dolor Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius, euismod adipiscing
mattis mauris, a laoreet cras pede amet, dignissue malesuada.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut
ac risus risus massa, volutpat
sapien vitae est, non sed ad
sed, nec vel mauris facilisis
purus, vivamus suspendisse sed
amet nulla. orci vivamus metus
nunc non sed ad sed, nec vel
mauris facilisis purus, vivamus
non vestibulum, laoreet cras.
Auctor leo justo eu odio
vestibulum.

SETIMUS CRAS QUAM
Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est,
non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet
nullorci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Non dolor
nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum,
laoreet cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum.

Wamus auctor
Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est, non
sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet nulla.
orci vivamus metus nunc non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Non dolor nunc
dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum,
laoreet cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum.
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Saját készítésű kiadványok
irányelvek
A kiadványok háttérszíne legyen:
- Múzeumi anyagok esetében: Pantone 5757C
világos háttérszín: Pantone 5793 PC
- Oktatási anyagok esetében: Pantone 5487C
világos háttérszín: Pantone DS 245-8 C
- Amfiteátrumhoz kapcsolódóan: Pantone 7447 U
világos háttérszín: Pantone 5295 U
- Egyéb esetben: fehér
Betűtípusok: Klavika betűcsalád, cím esetében Bold Condensed, folyószöveg esetében Light Condensed.
Kiemelésre Medium Condensed.
Szövegtörzs betűmérete általános kézi kiadványok esetén: 10pt
Címsor1 betűmérete általános kézi kiadványok esetében: 15pt
Címsor2 betűmérete általános kézi kiadványok esetében: 14pt
Apróbetűs részek: 6-8pt
Plakátok, kültéri nagyméretű kiadványok esetében a betűméretek arányainak megtartásával arányosan növelhetők a fenti értékek.
A betűszín a fő címben fehér (tartalomhoz illő háttérszínű dobozzal), folyószöveg fekete vagy kétnylevű kiadvány esetében megengedett az angol arculati szín használata (Pantone 382 C) a folyószöveg megkülönböztetésére. Általános irányelv: a betű a
háttérhez képest legyen kontrasztos, szépen olvasható!
A kiadvány használja a már ismertetett egyszerű, cím-dobozos elrendezést, a dobozok egységes térközökkel, egységes margóval
(a kiadvány nyomtatott méretétől függően 5-25mm)
Általános elv: a főbb fejezetcímeket, blokkcímeket kapitális (csupa nagy) betűkkel írjuk!
A kiadványokon szerepeltetni kell a Skanzen logójának valamely változatát a kiadvány előlapján, a megadott szabványok szerint!
Illetve a hátoldalon is, törekdeve a az alap, fő embléma használatára.
Amennyiben a kiadvány mérete ezt megengedi, fel kell tűntetni:
- a Skanzen fenntartóját,
- Támogatót /kat,
- Médiatámogatót /kat,
- a Skanzen elérhetőségeit: cím, telefon, fax, email, webcím
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Saját készítésű kiadványok
skanzen könyvek - A logó
A Skanzen könyvek logó méretezése és környezetének írányelvei.
Használható színek: Pantone 311 C és Pantone Process Black C

2.5
22.5

55

28.5

55

x

A logó környezetét szabadon kell hagyni a megadott arányok szerint.
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Saját készítésű kiadványok
skanzen könyvek - kiterített látványtervek
Borító és belívtervek kétnyelvű kiadványhoz

MAGYAR CÍM SZÖVEG HELYE
ANGOL CÍM SZÖVEG HELYE JÖN IDE
Lorem ipsum dolor sit amet, eu mel propriae tractatos theophrastus, eu quod doctus timeam sea,
primis eligendi in sit. At mei melius interesset, nam recusabo atomorum scripserit id. Agam putent
quaeque id nam. Has id iusto albucius, labores scaevola dissentias ei usu. Ius vocent sensibus eu,
est ex zril tamquam, pro partem expetendis ea. Noster latine mel et, exerci accusamus et duo. Eam
everti equidem posidonium te. Duo ei fabulas feugait neglegentur. Falli minimum in sea, eos facer
iuvaret ut, ei usu munere ignota maiestatis. Alia impetus ad eos, senserit praesent pro et, est an
velit animal honestatis. Nullam mediocritatem ei vel. Magna movet constituto id sit, nam etiam
vituperata neine mel et, exerci accusglegentur ad.
Soleat antiopam molestiae sit no, menandri omittantur interpretaris ei pro. In nec debitis intellegam,
vim nonumy ignota equidem id. Ludus luptatum id has. Ad nec prima autem facer, viderer scaevola
laboramus no ius. Ex putant dictas his. Accusam invenire platonem usu et. Sumo aliquid ut nec. Vis
noluisse recusabo consequat ea, sea te assum feugait noluisse, minim scribentur conclusionemque
ne sea. Quo voluptua pertinacia definitiones at, et has habeo verterem, ex eos reque discere.
Et mea alia civibus, his laudem offendit suavitate e quod doctus timeam.

31

Saját készítésű kiadványok
skanzen könyvek - kiterített látványtervek

LOREM IPSUM DOLORES

NULLA AUGUE DOLOR VIVAMUS

Et convallis volutpat sit nibh ipsum,
massnec ut molestie

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien
vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac
natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis
eu lectus, vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo,
porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit. Eu
nascetur lacus vulputate id magna tellus.
Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec
felis rerum lacus vestibulum, laoreet cras. Auctor leo justo eu odio
vestibulum, faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies. Enim
ullamcorper, nam penatibus ac aliquet, adipiscing amet dolor,
felis sapien. Nisl et mollis convallis ultricies. Dolor iaculis nulla
consectetuer, ut elementum, minus id ultrices nibh cras veniam
donec. Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius,
euismod adipiscing mattis mauris, a laoreet cras pede amet,
dignissim ac. Nulla dapibus in ut faucibus, nibh vel luctus fusce
vivamus risus, fringilla pharetra in donec magna eros nulla. Praesent
suspendisse dolor, posuere et id. Id nec cursus torquent. Officia fermentum sed mi, placerat et libero risus, sapien elit porta maecenas
ut neque malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.
Urna dis eros, nibh dolor eu, ac amet cursus dignissim amet elit
posuere. Morbi sed, viverra duis montes conubia condimentum pede
gravida, turpis wisi, purus netus aliquam, gravida phasellus. Quisque
felis ac, erat nam, mollitia wisi suspendisse eget erat suspendisse.
Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus, commodo volutpat
luctus malesuada quam sollicitudin, duis dui fermentum sit
bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam pretium id id elit
sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet ut lacus aenean
sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec ut molestie accumsan
convallis, maecenas in, et placerat tincidunt feugiat vehicula
reiciendis pede, condimentum viverra est a, integer amet dolorum.
Consectetuer fusce consequat viverra mollis gravida, vero nec vitae suscipit nulla pellentesque, accumsan turpis nulla vestibulum
mauris, a sed purus metus elit.

MAGYAR CÍM SZÖVEG HELYE

Nulla dapibus in ut faucibus, nibhvel luctus fusce
vivamus risus

Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat odio
vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam maecenas id,
leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras tortor maecenas,
lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci diam et, nunc
tempor sit erat eu magna, eu quis vel quis. Donec mauris metus
ipsum curabitur turpis, mus lorem justo et enim, nisl leo. Blandit
sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac lorem euismod, vitae
suspendisse nostra diam nunc quisque, vestibulum magna nunc,
bibendum sunt vel suspendisse mauris vitae viverra. Tincidunt proin,
aliquam amet erat, velit ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc
ipsum sociosqu vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus.
Nibh nam, sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin
ornare suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum
nec tempor nostrud, nunc diam scelerisque aliquam ante, commodo
odio sollicitudin ultricies.

Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat odio
vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam maecenas id,
leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras tortor maecenas,
lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci diam et, nunc
tempor sit erat eu magna, eu quis vel quis. Donec mauris metus
ipsum curabitur turpis, mus lorem justo et enim, nisl leo. Blandit
sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac lorem euismod, vitae
suspendisse nostra diam nunc quisque, vestibulum magna nunc,
bibendum sunt vel suspendisse mauris vitae viverra. Tincidunt proin,
aliquam amet erat, velit ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc
ipsum sociosqu vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus.
Nibh nam, sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin
ornare suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum
nec tempor nostrud, nunc diam scelerisque aliquam ante, commodo
odio sollicitudin ultricies.

Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus, commodo volutpat
luctus malesuada quam sollicitudin, duis dui fermentum sit
bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam pretium id id elit
sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet ut lacus aenean
sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec ut molestie accumsan
convallis, maecenas in, et placerat tincidunt feugiat vehicula
reiciendis pede, condimentum viverra est a, integer amet dolorum.
Consectetuer fusce consequat viverra mollis gravida, vero nec vitae
studin, duis dui fermibh vel lu entuus.

Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus, commodo volutpat
luctus malesuada quam sollicitudin, duis dui fermentum sit
bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam pretium id id elit
sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet ut lacus aenean
sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec ut molestie accumsan
convallis, maecenas in, et placerat tincidunt feugiat vehicula
reiciendis pede, condimentum viverra est a, integer amet dolorum.
Consectetuer fusce consequat viverra mollis gravida, vero nec vitae
studin, duis dui fermibh vel lu entuus.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien
vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac
natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis
eu lectus, vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo,
porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit. Eu
nascetur lacus vulputate id magna tellus. Enim bibendum, nunc
ipsum sociosqu vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus.
Nibh nam, sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin
ornare suspendisse, purus lorem nec montes.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien
vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac
natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis
eu lectus, vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo,
porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit. Eu
nascetur lacus vulputate id magna tellus.
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ANGOL CÍM SZÖVEG HELYE JÖN IDE
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Lorem ipsum dolor sit amet, eu mel propriae tractatos theophrastus, eu quod doctus timeam sea,
primis eligendi in sit. At mei melius interesset, nam recusabo atomorum scripserit id. Agam putent
quaeque id nam. Has id iusto albucius, labores scaevola dissentias ei usu. Ius vocent sensibus eu,
est ex zril tamquam, pro partem expetendis ea. Noster latine mel et, exerci accusamus et duo. Eam
everti equidem posidonium te. Duo ei fabulas feugait neglegentur. Falli minimum in sea, eos facer
iuvaret ut, ei usu munere ignota maiestatis. Alia impetus ad eos, senserit praesent pro et, est an
velit animal honestatis. Nullam mediocritatem ei vel. Magna movet constituto id sit, nam etiam
vituperata neine mel et, exerci accusglegentur ad.
Soleat antiopam molestiae sit no, menandri omittantur interpretaris ei pro. In nec debitis intellegam,
vim nonumy ignota equidem id. Ludus luptatum id has. Ad nec prima autem facer, viderer scaevola
laboramus no ius. Ex putant dictas his. Accusam invenire platonem usu et. Sumo aliquid ut nec. Vis
noluisse recusabo consequat ea, sea te assum feugait noluisse, minim scribentur conclusionemque
ne sea. Quo voluptua pertinacia definitiones at, et has habeo verterem, ex eos reque discere.
Et mea alia civibus, his laudem offendit suavitate e quod doctus timeam.

Kéthasábos tördelés angol és magyar nyelvre

LOREM IPSUM DOLORES

NULLA AUGUE DOLOR VIVAMUS

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien
vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac
natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis
eu lectus, vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo,
porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit. Eu
nascetur lacus vulputate id magna tellus.

Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat odio
vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam maecenas id,
leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras tortor maecenas,
lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci diam et, nunc
tempor sit erat eu magna, eu quis vel quis. Donec mauris metus
ipsum curabitur turpis, mus lorem justo et enim, nisl leo. Blandit
sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac lorem euismod, vitae
suspendisse nostra diam nunc quisque, vestibulum magna nunc,
bibendum sunt vel suspendisse mauris vitae viverra. Tincidunt proin,
aliquam amet erat, velit ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc
ipsum sociosqu vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus.
Nibh nam, sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin
ornare suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum
nec tempor nostrud, nunc diam scelerisque aliquam ante, commodo
odio sollicitudin ultricies.

Et convallis volutpat sit nibh ipsum,
massnec ut molestie

Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec
felis rerum lacus vestibulum, laoreet cras. Auctor leo justo eu odio
vestibulum, faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies. Enim
ullamcorper, nam penatibus ac aliquet, adipiscing amet dolor,
felis sapien. Nisl et mollis convallis ultricies. Dolor iaculis nulla
consectetuer, ut elementum, minus id ultrices nibh cras veniam
donec. Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius,
euismod adipiscing mattis mauris, a laoreet cras pede amet,
dignissim ac. Nulla dapibus in ut faucibus, nibh vel luctus fusce
vivamus risus, fringilla pharetra in donec magna eros nulla. Praesent
suspendisse dolor, posuere et id. Id nec cursus torquent. Officia fermentum sed mi, placerat et libero risus, sapien elit porta maecenas
ut neque malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.
Urna dis eros, nibh dolor eu, ac amet cursus dignissim amet elit
posuere. Morbi sed, viverra duis montes conubia condimentum
pede gravida, turpis wisi, purus netus aliquam, gravida phasellus.
Quisque felis ac, erat nam, mollitia wisi suspendisse eget erat
suspendisse. Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus,
commodo volutpat luctus malesuada quam sollicitudin, duis dui
fermentum sit bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam
pretium id id elit sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet
ut lacus aenean sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec ut
molestie accumsan convallis, maecenas in, et placerat tincidunt
feugiat vehicula reiciendis pede, condimentum viverra est a, integer amet dolorum. Consectetuer fusce consequat viverra mollis
gravida, vero nec vitae suscipit nulla pellentesque, accumsan turpis
nulla vestibulum mauris, a sed purus metus elit nihil eu. Eget et,
tellus mauris suspendisse, magnis donec consectetuer malesuada
leo, nullam nam rutrum quisque id molestie et, vestibulum sed leo
lectus hac pellentesque mi.
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Nulla dapibus in ut faucibus, nibhvel luctus fusce
vivamus risus

Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus, commodo volutpat
luctus malesuada quam sollicitudin, duis dui fermentum sit
bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam pretium id id elit
sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet ut lacus aenean
sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec ut molestie accumsan
convallis, maecenas in, et placerat tincidunt feugiat vehicula
reiciendis pede, condimentum viverra est a, integer amet dolorum.
Consectetuer fusce consequat viverra mollis gravida, vero nec vitae
studin, duis dui fermibh vel lu entuus.

LOREM IPSUM DOLORES RISUS MASSA
AMET UT LACUS AENEAN
Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis
purus, vivamus suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies pellentesque quis wisi, magna
nec ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis eu lectus,
vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo, porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit.
Eu nascetur lacus vulputate id magna tellus.
Urna dis eros, nibh dolor eu, ac amet cursus dignissim amet elit posuere. Morbi sed, viverra duis montes conubia
condimentum pede gravida, turpis wisi, purus netus aliquam, gravida phasellus. Quisque felis ac, erat nam, mollitia
wisi suspendisse eget erat suspendisse. Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus, commodo volutpat luctus
malesuada quam sollicitudin, duis dui fermentum sit bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam pretium id id
elit sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet ut lacus aenean sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec
ut molestie accumsan convallis, maecenas in, et placerat tincidunt feugiat vehicula reiciendis pede, condimentum
viverra est a, integer amet dolorum. Consectetuer fusce consequat viverra mollis gravida, vero nec vitae suscipit nulla pellentesque, accumsan turpis nulla vestibulum mauris, a sed purus metus elit. Interdum quam velit, quis netus,
pretium pharetra in volutpat odio vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam maecenas id, leo turpis felis,
quae arcu suspendisse nulla. Cras tortor maecenas, lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci diam et, nunc leo.
Blandit sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac lorem euismod, vitae suspendisse nostra diam nunc quisque,
vestibulum magna nunc, bibendum sunt vel suspendisse mauris vitae viverra. Tincidunt proin, aliquam amet erat, velit
ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc ipsum sociosqu vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus. Nibh nam,
sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin ornare suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum
nec tempor nostrud, nunc diam scelerisque aliquam ante, commodo odio sollicitudin ultricies.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis
purus, vivamus suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies pellentesque quis wisi, magna
nec ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis eu lectus,
vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo, porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit.
Eu nascetur lacus vulputate id magna tellus.
Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non
nulla nec felis rerum lacus vestibulum, laoreet cras.
Auctor leo justo eu odio, faucibus in pulvinar mauris mi
natoque ultric ullamcorper, nam penatibus ac aliquet,
adipiscing amet dolor, felis sapien.
Urna dis eros, nibh dolor eu, ac amet cursus dignissim amet elit posuere. Morbi sed, viverra duis montes conubia
condimentum pede gravida, turpis wisi, purus netus aliquam, gravida phasellus. Quisque felis ac, erat nam, mollitia
wisi suspendisse eget erat suspendisse. Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus, commodo volutpat luctus
malesuada quam sollicitudin, duis dui fermentum sit bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam pretium id id elit sit
duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet ut lacus aenean sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec ut molestie
accumsan convallis, maecenas in, et placerat tincidunt feugiat vehicula reiciendis pede, condimentum viverra est a,
integer amet dolorum. Consectetuer fusce consequat viverra mollis gravida, vero nec vitae suscipit nulla pellentesque,
accumsan turpis nulla vestibulum mauris, a sed purus metus elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien
vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac
natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis
eu lectus, vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo,
porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit. Eu
nascetur lacus vulputate id magna tellus.
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Saját készítésű kiadványok
skanzen könyvek - kiterített látványtervek
Tárgykatalógus borító és belívtervek készítéséhez - angol és magyar nyelven

LOREM IPSUM DOLORES SET
MAGNA MOVET CONSTITUTO ID SIT
Lorem ipsum dolor sit amet, eu mel propriae tractatos theophrastus, eu quod doctus timeam sea,
primis eligendi in sit. At mei melius interesset, nam recusabo atomorum scripserit id. Agam putent
quaeque id nam. Has id iusto albucius, labores scaevola dissentias ei usu. Ius vocent sensibus eu,
est ex zril tamquam, pro partem expetendis ea. Noster latine mel et, exerci accusamus et duo. Eam
everti equidem posidonium te. Duo ei fabulas feugait neglegentur. Falli minimum in sea, eos facer
iuvaret ut, ei usu munere ignota maiestatis. Alia impetus ad eos, senserit praesent pro et, est an
velit animal honestatis. Nullam mediocritatem ei vel. Magna movet constituto id sit, nam etiam
vituperata neine mel et, exerci accusglegentur ad.
Soleat antiopam molestiae sit no, menandri omittantur interpretaris ei pro. In nec debitis intellegam,
vim nonumy ignota equidem id. Ludus luptatum id has. Ad nec prima autem facer, viderer scaevola
laboramus no ius. Ex putant dictas his. Accusam invenire platonem usu et. Sumo aliquid ut nec. Vis
noluisse recusabo consequat ea, sea te assum feugait noluisse, minim scribentur conclusionemque
ne sea. Quo voluptua pertinacia definitiones at, et has habeo verterem, ex eos reque discere.
Et mea alia civibus, his laudem offendit suavitate e quod doctus timeam.
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Saját készítésű kiadványok
skanzen könyvek - kiterített látványtervek
Tárgykatalógus belívtervek készítéséhez - angol és magyar nyelven kéthasábos és egyhasábos tördelésnél

LOREM IPSUM DOLORES
RISUS MASSA

AMET UT LACUS AENEAN

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat
sapien vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris facilisis purus,
vivamus suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum
interdum ultricies pellentesque quis wisi, magna nec ante orci
vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod.
Nulla dapibus odio vel sagittis eu lectus, vulputate porttitor.
Nulla adipiscing praesent commodo, porta sit, ac nunc lorem,
dictum neque dolor mauris suscipit. Eu nascetur lacus vulputate
id magna tellus.

Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec
felis rerum lacus vestibulum, laoreet cras. Auctor leo justo eu
odio vestibulum, faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies.
Enim ullamcorper, nam penatibus ac aliquet, adipiscing amet
dolor, felis sapien. Nisl et mollis convallis ultricies. Dolor iaculis
nulla consectetuer, ut elementum, minus id ultrices nibh

Urna dis eros, nibh dolor eu, ac amet cursus dignissim amet elit
posuere. Morbi sed, viverra duis montes conubia condimentum
pede gravida, turpis wisi, purus netus aliquam, gravida phasellus.
Quisque felis ac, erat nam, mollitia wisi suspendisse eget erat
suspendisse. Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus,
commodo volutpat luctus malesuada quam sollicitudin, duis dui
fermentum sit bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam
pretium id id elit sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum
amet ut lacus aenean sagittis, sit placerat mauris ut ac massa.
Nec ut molestie accumsan convallis, maecenas in, et placerat
tincidunt feugiat vehicula reiciendis pede, condimentum viverra
est a, integer amet dolorum. Consectetuer fusce consequat
viverra mollis gravida, vero nec vitae suscipit nulla pellentesque,
accumsan turpis nulla vestibulum mauris, a sed purus metus elit.
Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat
odio vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam
maecenas id, leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras
tortor maecenas, lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci
diam et, nunc leo. Blandit sagittis ridiculus nullam dolor varius
urna, ac lorem euismod, vitae suspendisse nostra diam nunc
quisque, vestibulum magna nunc, bibendum sunt vel suspendisse
mauris vitae viverra. Tincidunt proin, aliquam amet erat, velit
ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc ipsum sociosqu
vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus. Nibh nam,
sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin ornare
suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum nec
tempor nostrud, nunc diam scelerisque aliquam ante, commodo
odio sollicitudin ultricies.

Praesent suspendisse dolor, posuere et id.
Id nec cursus torquent. Officia fermentum sed mi
loremus dolores set.
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27. kép
Juhászok ebédje. 1950-es évek, Podhale régió, Lengyelország
Fotó: Zbigniew Kamykowski
Tátra Múzeum, Zakopane
Shepherds meal., 1950’s, Podhale region, Poland
Photo: Zbigniew Kamykowski
Tatra Museum in Zakopane

Placerat et libero risus, sapien elit porta maecenas ut
neque malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.

Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius, euismod
adipiscing mattis mauris, a laoreet cras pede amet, dignissim ac.
Nulla dapibus in ut faucibus, nibh vel luctus fusce vivamus risus,
fringilla pharetra in donec magna eros nulla. Praesent suspendisse
dolor, posuere et id. Id nec cursus torquent. Officia fermentum sed
mi, placerat et libero risus, sapien elit porta maecenas ut neque
malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.Urna dis eros, nibh
dolor eu, ac amet cursus dignissim amet elit posuere. Morbi sed,
viverra duis montes conubia condimentum pede gravida, turpis
wisi, purus netus aliquam, gravida phasellus. Quisque felis ac,
erat nam, mollitia wisi suspendisse eget erat suspendisse.
Nulla augue dolor vivamus, magna vel vivamus, commodo
volutpat luctus malesuada quam sollicitudin, duis dui fermentum sit bibendum. Sapien dapibus luctus nisl in, quam pretium id
id elit sit duis. Et convallis volutpat sit nibh, ipsum amet ut lacus
aenean sagittis, sit placerat mauris ut ac massa. Nec ut molestie
accumsan convallis, maecenas in, et placerat tincidunt feugiat
vehicula reiciendis pede, condimentum viverra est a, integer amet
dolorum. Consectetuer fusce consequat viverra mollis gravida,
vero nec vitae suscipit nulla pellentesque, accumsan turpis nulla
vestibulum mauris, a sed purus metus elit nihil eu. Eget et, tellus
mauris suspendisse, magnis donec consectetuer malesuada leo,
nullam nam rutrum quisque id molestie et, vestibulum sed leo
lectus hac pellentesque mi.
Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat
odio vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam
maecenas id, leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras
tortor maecenas, lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci
diam et, nunc tempor sit erat eu magna, eu quis vel quis. Donec
mauris metus ipsum curabitur turpis, mus lorem justo et enim,
nisl leo. Blandit sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac
lorem euismod, vitae suspendisse nostra diam nunc quisque,
vestibulum.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien
vitae est, non sed18 ad sed, nec vel mauris facilisis purus, vivamus
suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac
natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis
eu lectus, vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo,
porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris suscipit. Eu
nascetur lacus vulputate id magna tellus.
Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec
felis rerum lacus vestibulum, laoreet cras. Auctor leo justo eu odio
vestibulum, faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies. Enim
ullamcorper, nam penatibus ac aliquet, adipiscing amet dolor,
felis sapien. Nisl et mollis convallis ultricies. Dolor iaculis nulla
consectetuer, ut elementum, minus id ultrices nibh cras veniam
donec. Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius,
euismod adipiscing mattis mauris, a laoreet cras pede amet,
dignissim ac. Nulla dapibus in ut faucibus, nibh vel luctus fusce
vivamus risus, fringilla pharetra in donec magna eros nulla. Praesent
suspendisse dolor, posuere et id. Id nec cursus torquent. Officia fermentum sed mi, placerat et libero risus, sapien elit porta maecenas
ut neque malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.

Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat odio
vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam maecenas id,
leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras tortor maecenas,
lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci diam et, nunc
tempor sit erat eu magna, eu quis vel quis. Donec mauris metus
ipsum curabitur turpis, mus lorem justo et enim, nisl leo. Blandit
sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac lorem euismod, vitae
suspendisse nostra diam nunc quisque, vestibulum magna nunc,
bibendum sunt vel suspendisse mauris vitae viverra. Tincidunt proin,
aliquam amet erat, velit ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc
ipsum sociosqu vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus.
Nibh nam, sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin
ornare suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum
nec tempor nostrud, nunc diam scelerisque aliquam ante, commodo
odio sollicitudin ultricies.

60. kép
Észt juh szalámi.
Fotó: Észt Élettudományi
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Photo: Estonian University of
Life Sciences, Tartu

27. kép
Juhászok ebédje. 1950-es évek, Podhale régió, Lengyelország
Fotó: Zbigniew Kamykowski
Tátra Múzeum, Zakopane
Shepherds meal., 1950’s, Podhale region, Poland
Photo: Zbigniew Kamykowski
Tatra Museum in Zakopane

60. kép
Észt juh szalámi.
Fotó: Észt Élettudományi Egyetem, Tartu
Estonian mutton sausage
Photo: Estonian University of Life Sciences, Tartu
27. kép
Juhászok ebédje. 1950-es évek, Podhale régió, Lengyelország
Fotó: Zbigniew Kamykowski
Tátra Múzeum, Zakopane
Shepherds meal., 1950’s, Podhale region, Poland
Photo: Zbigniew Kamykowski
Tatra Museum in Zakopane

17

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est, non sed ad sed, nec vel mauris
facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies pellentesque quis wisi,
magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel euismod. Nulla dapibus odio vel sagittis eu
lectus, vulputate porttitor. Nulla adipiscing praesent commodo, porta sit, ac nunc lorem, dictum neque dolor mauris
suscipit. Eu nascetur lacus vulputate id magna tellus.
Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum, laoreet cras. Auctor
leo justo eu odio vestibulum, faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies. Enim ullamcorper, nam penatibus
ac aliquet, adipiscing amet dolor, felis sapien. Nisl et mollis convallis ultricies. Dolor iaculis nulla consectetuer, ut
elementum, minus id ultrices nibh cras veniam donec. Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius,
euismod adipiscing mattis mauris, a laoreet cras pede amet, dignissim ac. Nulla dapibus in ut faucibus, nibh vel
luctus fusce vivamus risus, fringilla pharetra in donec magna eros nulla. Praesent suspendisse dolor, posuere et
id. Id nec cursus torquent. Officia fermentum sed mi, placerat et libero risus, sapien elit porta maecenas ut neque
malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.

60. kép
Észt juh szalámi.
Fotó: Észt Élettudományi Egyetem, Tartu
Estonian mutton sausage
Photo: Estonian University of Life Sciences, Tartu
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Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat odio vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam maecenas id, leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras tortor maecenas, lacus lacus pellentesque
natus, nascetur orci diam et, nunc tempor sit erat eu magna, eu quis vel quis. Donec mauris metus ipsum curabitur
turpis, mus lorem justo et enim, nisl leo. Blandit sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac lorem euismod, vitae suspendisse nostra diam nunc quisque, vestibulum magna nunc, bibendum sunt vel suspendisse mauris vitae
viverra. Tincidunt proin, aliquam amet erat, velit ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc ipsum sociosqu
vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus. Nibh nam, sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin
ornare suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum nec tempor nostrud, nunc diam scelerisque
aliquam ante, commodo odio sollicitudin ultricies.

60. kép
Észt juh szalámi.
Fotó: Észt Élettudományi
Egyetem, Tartu
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Saját készítésű kiadványok
skanzen Füzetek - A lógó
A Skanzen Füzetek logó méretezése és környezetének írányelvei.
Használható színek: Pantone 311 C és Pantone Process Black C

74

28.5

30.5
55

x

A logó környezetét szabadon kell hagyni a megadott arányok szerint.
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Saját készítésű kiadványok
skanzen Füzetek - kiterített látványtervek

K
Borító és belívtervek - angol és magyar nayleven

lést használunk a megadott arányok szerint.
n, ha ez nem nehezíti meg az olvashatóságot,
böztetni a szöveget és annak hátterét.

LOREM IPSUM DOLORES SET
MAGNA MOVET CONSTITUTO ID SIT
Praesent suspendisse dolor, posuere et id.
Id nec cursus torquent. Officia fermentum sed mi
loremus dolores set.
Placerat et libero risus, sapien elit porta maecenas ut
neque malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM SET

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est, non sed ad sed, nec vel
mauris facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel
euismod. Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum,
laoreet cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum, faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies.
Enim ullamcorper, nam penatibus ac aliquet, adipiscing amet dolor, felis sapien. Nisl et mollis convallis
ultricies. Dolor iaculis nulla consectetuer, ut elementum, minus id ultrices nibh cras veniam donec.
Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius, euismod adipiscing mattis mauris, a laoreet
cras pede amet, dignissue malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.

Interdum quam velit, quis netus, pretium
pharetra in volutpat odio vel officiis. Nisl nec
pede laoreet rhoncus, a turpis diam maecenas
id, leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla.
Cras tortor maecenas, lacus lacus pellentesque
natus, nascetur orci diam et, nunc tempor sit
erat eu magna, eu quis vel quis. Donec mauris
metus ipsum curabitur turpis, mus lorem justo
et enim, nisl leo. Blandit sagittis ridiculus
nullam dolor varius urna, ac lorem euismod,
vitae suspendisse nostra diam nunc quisque,
vestibulum magna nunc, bibendum sunt vel
suspendisse mauris vitae viverra.
Tincidunt proin, aliquam amet erat, velit ac,
lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc
ipsum sociosqu vehicula, sit nec nec laoreet
vestibulum dapibus. Nibh nam, sollicitudin
sodales cubilia ut urna a mollis, sollicitudin
ornare suspendisse, purus lorem nec montes.
Ullamcorper dictum nec tempor nostrud, nunc
diam scelerisque aliquam ante, commodo odio
sollicitudin ultricies.

17

18

LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, ut ac risus risus massa, volutpat sapien vitae est, non sed ad sed, nec vel
mauris facilisis purus, vivamus suspendisse sed amet nulla. Pellentesque dictum interdum ultricies
pellentesque quis wisi, magna nec ante orci vivamus metus nunc. Ac natoque posuere ipsum vel
euismod. Non dolor nunc dolor litora, rutrum phasellus sed, non nulla nec felis rerum lacus vestibulum,
laoreet cras. Auctor leo justo eu odio vestibulum, faucibus in pulvinar mauris mi natoque ultricies.
Enim ullamcorper, nam penatibus ac aliquet, adipiscing amet dolor, felis sapien. Nisl et mollis convallis
ultricies. Dolor iaculis nulla consectetuer, ut elementum, minus id ultrices nibh cras veniam donec.
Etiam a est nec duis congue vitae, arcu libero erat varius, euismod adipiscing mattis mauris, a laoreet
cras pede amet, dignissue malesuada, nibh proin mi quam id orci neque.
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Praesent suspendisse dolor, posuere et id.
Id nec cursus torquent. Officia fermentum
sed mi loremus dolores set.

Interdum quam velit, quis netus, pretium pharetra in volutpat
odio vel officiis. Nisl nec pede laoreet rhoncus, a turpis diam
maecenas id, leo turpis felis, quae arcu suspendisse nulla. Cras
tortor maecenas, lacus lacus pellentesque natus, nascetur orci diam et, nunc tempor sit erat eu magna,
eu quis vel quis. Donec mauris metus ipsum curabitur turpis, mus lorem justo et enim, nisl leo. Blandit
sagittis ridiculus nullam dolor varius urna, ac lorem euismod, vitae suspendisse nostra diam nunc
quisque, vestibulum magna nunc, bibendum sunt vel suspendisse mauris vitae viverra.
Tincidunt proin, aliquam amet erat, velit ac, lacinia elit. Quis in. Enim bibendum, nunc ipsum sociosqu
vehicula, sit nec nec laoreet vestibulum dapibus. Nibh nam, sollicitudin sodales cubilia ut urna a mollis,
sollicitudin ornare suspendisse, purus lorem nec montes. Ullamcorper dictum nec tempor nostrud, nunc
diam scelerisque aliquam ante, commodo odio sollicitudin ultricies.
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Prezentáció
látványtervek
A prezentáció diái 1024x768-as felbontású vetítéshez készültek. Külső margója 25 pixel, a szöveges részek a margótól újabb 25
pixel behúzással kezdődjenek. A főbb blokkok 25 pixel távolságra legyenek egymástól!
Használt színek:
Pantone 372 PC, Pantone 377 C, Pantone 7546 PC
Pantone 382 C, Pantone 311 C, ezen felűl használhatóak még az arculati kézikönyv 8-9. oldalain bemutatott színek bármelyike.
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Prezentáció
látványtervek
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gyerek skanzen - arculat
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arculati elemek
az embléma 1.

ANZEN - 2015
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arculati elemek
az embléma 2.

ANZEN - 2015
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arculati elemek
az embléma 3.

ANZEN - 2015
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arculati elemek
az embléma 4.

ANZEN - 2015
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arculati elemek
gyerek figura tervek

NZEN - 2015
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arculati elemek
betűtípus - DIN Rounded

NZEN / GYEREK-SKANZEN - 2015

GRÁFIA / DIN ROUNDED

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
0123456789
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abcdefghijklnopqrstuvwxyz
0123456789
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0123456789

Aa Aa
ARCULATI ELEMEK
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arculati elemek
útbaigazító és infó táblák
gyerekgazdaság - helyszínjelölő tábla

NZEN - 2015

YSZÍNJELÖLŐ TÁBLA

12
Nagy dolgok kicsiknek! Éld át egy falusi család
mindennapjait, próbáld ki egy falusi háztartás
minden feladatát, nézd meg, mit csináltak
a férfiak és nők a családon belül.
A gyermekgazdaság 12 éves korig
használható. Kérjük mindent, amit
használtál, tegyél vissza
a helyére!

JÓ JÁTÉKOT KÍVÁNUNK!

BLÁK
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arculati elemek
útbaigazító és infó táblák
gyerekgazdaság - helyszínjelölő tábla

K-SKANZEN - 2015
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Nagy dolgok kicsiknek! Éld át egy falusi család
mindennapjait, próbáld ki egy falusi háztartás
minden feladatát, nézd meg, mit csináltak
a férfiak és nők a családon belül.
A gyermekgazdaság 12 éves korig
használható. Kérjük mindent, amit
használtál, tegyél vissza
a helyére!

JÓ JÁTÉKOT KÍVÁNUNK!
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arculati elemek
útbaigazító és infó táblák
gyerekgazdaság - helyszínjelölő tábla

K-SKANZEN - 2015
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arculati elemek
útbaigazító és infó táblák
gyerekgazdaság - piktogramok

KANZEN / GYEREK-SKANZEN - 2015

YEREKGAZDASÁG / PIKTOGRAMOK
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