06/2022 MAGYAR BÉLYEGEK
150 ÉVES A NÉPRAJZI MÚZEUM

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisív kibocsátásával köszönti a Néprajzi
Múzeum alapításának 150. évfordulóját. A bélyegkisív Domé Eszter
grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-ben
készült. Az újdonság 2022. március 4-től kapható az elsőnapi postákon, a
Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházán
keresztül is.

Megrendelési kód:
2022070040011 (kisív)
2022070060012 (FDC)
Megjelenés: 2022. március 4.

Össznévérték: 800 Ft
(Megjelenéskor a 200 Ft:
A budapesti Néprajzi Múzeum egyike Európa legfontosabb szakmúzeumainak.
Belföldi elsőbbségi levél 50 g-ig,
A több mint 200 000 néprajzi tárgy mellett egyedülálló fényképfelvételeket,
levelezőlap, képes levelezőlap
kéziratokat, fotókat, népzenei- és filmfelvételeket őriz gyűjteményében. A
magyar népi kultúra felbecsülhetetlen értékű tárgyi emlékei mellett itt található tarifaként használható.)
az ország legnagyobb nemzetközi gyűjteménye és a kortárs kultúra Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
kutatásának is fontos központja. Alapításának dátumaként 1872. március 5-ét Példányszám: 20.000 kisív
tartják számon, amikor Xántus Jánost (1825-1894) kinevezték a Magyar
A bélyegek perforálási
Nemzeti Múzeum Ethnographiai Osztályának őrévé.
mérete: 40 x 30 mm
A 2022-es év nemcsak a 150. évforduló miatt fontos mérföldkő a Néprajzi
A kisív vágási mérete:
Múzeum életében, hanem azért is, mert egy olyan korszerű, kifejezetten a
120 x 80 mm
Néprajzi Múzeum számára tervezett új épületbe költözik az intézmény, mely
mind a XXI. századi szakmai követelményeknek, mind a látogatói igényeknek Papírfajta: Fehér, famentes
tökéletesen megfelel. A Liget Budapest Projekt keretében a budapesti felületkezelt enyvezett
Ötvenhatosok terén, az emlékmű két oldalán, az egykori parkolóterületen épül bélyegpapír, optikai fehérítővel
fel a NAPUR Architect Kft. ügyvezetője, Ferencz Marcel felelős tervezésében Gyártó: ANY Nyrt. (kisív);
az a lendületes és modern vonalvezetésű építmény, mely 33 000 Codex Zrt. (boríték)
négyzetméteren ad új otthont a páratlan gyűjteménynek.
Fotó: Garai Edit,
A kisív bélyegképein a Néprajzi Múzeum négy féltett kincse látható az alapítás Sarnyai Krisztina
évéből: Festett láda, Céhkorsó, Cserépkulacs és Tulipános láda. A kisív
Forrás: Néprajzi Múzeum
keretrajzát a négy műtárgy részletei díszítik. A kisívhez tartozó alkalmi
borítékon a Néprajzi Múzeum új épületének látványterve található. Az alkalmi Tervező: Domé Eszter
bélyegző grafikája a kisív keretrajzán található motívumot ismétli.
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