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Objet : LETTRE DE REFERENCE — Expérience de travail à l’Université de Lille 
 
 

Lille, le 19 avril 2022 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Par la présente, j’atteste, en tant que Directeur de l’UMR 8529 IRHiS, que Roman Krakovsky a été engagé par 
la Fondation I-SITE du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023 pour occuper la Chaire d’excellence à l’Université 
de Lille Nord-Europe. Son cahier de charge est défini par une convention ci-jointe. Au 19 avril 2022, Roman 
Krakovsky occupe toujours ce poste.  
 
Le budget attribué à la Chaire d’excellence s’élève à 119 197,44 EUR et se répartit comme suit : 
- Investissement (équipements) : 1 100,00 EUR 
- Fonctionnement : 8 829,44 EUR  
- Consommables : 1 000,00 EUR  
- Frais de mission : 13 000,00 EUR  
- Services et expertise externe : 24 768,00 EUR  
- Dépenses de personnels : 70 500,00 EUR  

À ce titre, les fonctions et les responsabilités de Roman Krakovsky sont les suivantes : 
- 4 interventions dans les séminaires de Master  
- Cours partagé de Licence Histoire, 3e année, sur « Les populismes en Europe centrale et orientale hier et 

aujourd’hui » 
- Encadrements de deux étudiants de M1  
- Élaboration d’un appel à projet postdoctoral de 15 mois, sélection et encadrement d’un post-doc 
- Participation au comité de pilotage et comité éditorial du projet « Les Mots d’Europe » 
- Réalisation de L’Atlas d’Europe centrale et orientale 
- Rédaction des chapitres de l’Histoire de l’Europe – Époque contemporaine (pour Humensis, 2024) 
- Traduction en anglais de Populisme en Europe centrale et orientale (Paris, Fayard, 2019) 
- Animation d’un séminaire de Master intitulé « Les modèles alternatifs de modernité en Europe centrale 

et orientale (du XIXe siècle à nos jours) » 
- Cycle de conférences grand public sur les « Remises en question du libéralisme en Europe » 
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- Organisation d’un colloque sur les remises en causes du modèles capitaliste-libéral et les modèles 
alternatifs de modernité en Europe centrale et orientale (du XIXe siècle à nos jours), en collaboration 
avec les équipes de IRHIS, CERAPS et CLERSE (avec une publication internationale aux Presses 
Universitaires du Septentrion) et des partenaires en Europe centrale et orientale 

- Début de la rédaction d’un essai sur Les modernités alternatives en Europe centrale et orientale 
- Soumission d’un article au media associatif The Conversation 

 
En espérant être conforme à vos attentes,  
 
 
Charles Mériaux 
Professeur d’histoire du Moyen Âge 
Directeur de l’UMR 8529 IRHiS 
CNRS – Université de Lille 
 

 









































































































Le 15/04/2014 14:28, katja.lehtisaari@helsinki.fi a écrit :  
 
Dear Dr. Krakovsky,  
 
Thank you for your application and interest in our Visiting Scholars Programme! The 
selection committee highly appreciated your proposal, and we have the pleasure to invite you 
to join the Aleksanteri Institute as an Aleksanteri Visiting Fellow.  We hope that your stay 
here will prove to be an intellectually and socially rewarding experience and we wish to make 
you feel at home in Helsinki and at the Aleksanteri Institute.  
 
We received 176 applications and we are able to support only a small portion of all the 
proposals we thought were excellent. We would like to invite you to a visit of three months at 
the time that you had suggested in your application (1.1.-30.3.2015).  
 
We hope that you would confirm the time of your visit at your earliest convenience, 
preferably before 22 April. Should you have a change of plans inhibiting you from coming to 
Helsinki, we would highly appreciate an immediate correspondence regarding this.  
 
Please find more information in the enclosed invitation letter.  
 
I wish you warmly welcome to the Aleksanteri Institute and University of Helsinki!  
 
All the best,  
 
Katja Lehtisaari  
Head of International Affairs  
D.Soc.Sc. (YTT)  
Acting Head of International Affairs (Kansainvälisten asioiden päällikkö)  
Aleksanteri Institute (Aleksanteri-instituutti)  
University of Helsinki (Helsingin yliopisto)  
Tel +358 50 311 2590  
 
http://tinyurl.com/lehtisaari  
http://www.twitter.com/koikkal  

 

























































































Sujet: Polish History Museum 
Date : Fri, 14 Mar 2014 13:43:27 +0100 

De : Jerzy Morawski <jerzy.morawski@muzhp.pl>
Pour : <jerzy.morawski@muzhp.pl> 

 

Dear Sir/Madam,  

 

We have pleasure of informing you that you have been granted a research fellowship by the 
Polish History Museum. Please accept our warmest congratulations. 

You have obtained a one-month fellowship of 1.000,00 euro. Therefore, please complete an 
electronic form, attached to this message, and send it back to jerzy.morawski@muzhp.pl. 

In the field "Estimated time of arrival to Poland" please write the dates of your stay as 
accurately as possible. Before coming to Poland, we would like you also to send us a plan of 
your stay. It should include a list of places, which you are going to visit (e.g. towns, archives). 

Also, we have to inform you that the Polish History Museum Fellowship is taxable. In the 
form, please tick whether you have the certificate of tax residence. Such a certificate will let 
you avoid double taxation. You should deliver the original certificate at the time of signing 
the fellowship agreement.  

We also suggest you opening a PLN account, preferably in a Polish bank, because the 
fellowship is transfered in Polish Zloty. You can open such account after your arrival to 
Poland and we are here to help you. 

We wish to point out that according to §11 of the scholarschip fund regulations (link), works 
created as a result of the grant should be made available under one of the Creative Commons 
licenses. Therefore, we do recommend you reading Policy Guidelines for the Development 
and Promotion of Open Acces (pp. 3-38) [link] and About the CC Licenses (link). 

If you have any questions please do not hesitate to contact me at jerzy. morawski@muzhp.pl 
or +48 22 210 90 06. 

 

Yours sincerely, 

Jerzy Morawski 
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Közép-Európai Egyetem  Közép-Európai Egyetem 
1051 Budapest, Nádor u. 9. 1051 Budapest, Nádor u. 9. 

  
KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAT ADOMÁNYOZÓ 

LEVÉL 
GRANT LETTER GRANTING RESEARCH 

STIPEND 
  
A Támogatott kutató neve: Roman 
KRAKOVSKY  

Name of the Recipient researcher: Roman 
KRAKOVSKY 

Lakcíme: 14 rue des roses, 75018 Paris - France Address: 14 rue des roses, 75018 Paris - France 
Születési helye, ideje:. Zilina (Slovakia) Place and date of birth: Zilina (Slovakia) 
Anyja leánykori neve: STACHOVA Mother’s maiden name: STACHOVA 
Telefon : 0033 6 19 80 52 14 Telephone number: 0033 6 19 80 52 14 
Fax: - Fax number: - 
E-mail: romankrakovsky@yahoo.fr E-mail: romankrakov sky@yahoo.fr 
A projekt megnevezése: Building Socialist 
Community. Social Ties in Czechoslovakia and 
Poland (1929-1974) 

Name of the project: Building Socialist 
Community. Social Ties in Czechoslovakia and 
Poland (1929-1974) 

Az ösztöndíjfizetés kezdete: 30/05/2014 Beginning of the stipend: 01/10/2013 
Az ösztöndíjfizetés befejezése:  01/10/2013 End of the stipend: 30/05/2014 
Az ösztöndíj összege: 2 000 EUR Amount of the stipend: 2 000 EUR  
Ösztönfizetési sorszám: KEE/_______/201213/R Stipend serial numberd: KEE/_______/201213/R 
 
 

 

Tisztelt Roman KRAKOVSKY ! Dear Roman KRAKOVSKY, 
  
A Közép-Európai Egyetem (1051 Budapest, Nádor 
u. 9., nyilvántartási szám: FI27861; képviseletében 
eljár: Liviu Matei, Vezérigazgató, a továbbiakban 
„KEE ”) nevében örömmel értesítem arról, hogy a 
KEE kiválasztotta az Ön kutatási projektjét és annak 
megvalósításához a Közép-Európai Egyetem 
ösztöndíjat kíván nyújtani a 01/10/2013 napjától 
30/05/2014 napjáig  terjedő időszakban.  

On behalf of Közép-Európai Egyetem (1051 
Budapest, Nádor u. 9., registration nr. FI27861, 
represented by: Liviu Matei, Chief Operating 
Officer, hereinafter referred to as “KEE ”), I 
hereby inform you with pleasure that KEE has 
chosen Your research project and KEE wishes to 
provide stipend in order the fulfillment of the 
research project for the period of two months, 
from 01/10/2013 until 30/05/2014. 

  
A KEE tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a 
minőségi oktatásra, a tudományos kutatásra, építve a 
társadalmilag és erkölcsileg is felelős konstruktív 
kritika hagyományára. A KEE egyik célja a kutatási 
tevékenységek és a külső oktatás támogatása, így 
kutatási ösztöndíjak adományozásával kíván 
hozzájárulni a tudományos kutatás fejlődéséhez.  

The KEE aims at excellence in its education 
programs, research activities, building on the 
tradition of socially and morally responsible 
constructive criticism. KEE’s aim among others is 
to promote research activities and outside 
education, and so contributing to the development 
of scientific research by granting research 
stipends.  

  
Jelen ösztöndíj projekt a KEE és az International 
Visegrad Fund, mint projekttámogató közötti, 2010. 
május 7.-én, Prágában keltezett megállapodás 
keretében, a ’Visegrad Scholarship at Open Society 
Archives’ program részeként került kiválasztásra.  

The present project has been chosen for support in 
frame of the ’Visegrad Scholarship at Open 
Society Archives’ program based on the agreement 
between the KEE and the International Visegrad 
Fund signed in Prague, May 7, 2010.   

  
1. A KEE 2000 EUR, azaz egyezer Euró összegnek 
megfelelő magyar forintban fizetendő ösztöndíjat 
juttat Önnek a jelen ösztöndíj levél 1. számú 

1. KEE stipends You a stipend correspondent to 
EUR 2 000 namely two thousand Euros payable in 
Hungarian forint for the execution of the project 
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mellékletében részletezett a „Building Socialist 
Community. Social Ties in Czechoslovakia and 
Poland (1929-1974)” elnevezésű projekt 
megvalósításának céljából a 01/10/2013 napjától 
30/05/2014 napjáig  terjedő időszakra.  

named „Building Socialist Community. Social 
Ties in Czechoslovakia and Poland (1929-1974)”, 
detailed in Annex 1 of the present stipend letter 
for the period between 01/10/2013 until 
30/05/2014. 

  
Az ösztöndíj aktuálisan kifizetendő forint összege 
mindenkor az MNB által a kifizetés napján közzétett 
HUF/EUR árfolyamon számítandó ki. 

The actually payable amount of the stipend in forint 
is to be calculated based on the HUF / EUR  
currency price published by the MNB on the day of 
the payment.  

  
2. Az ösztöndíj 75 %-át, 1 500 Eurót , a KEE  jelen 
ösztöndíj levél mindkét fél által történt aláírását 
követően, a projekt első napján, azaz 01/10/2013 
napján utalja az Ön alábbi bankszámlájára: 
 
 
Kedvezményezett neve: Roman KRAKOVSKY 
Bank neve: LCL 
Bank címe:  13 Rue Saint-Antoine, 75004 Paris - 
France 
IBAN: FR91 3000 2007 0000 0004 6126 K30 
SWIFT: CRLYFRPP 
 
A fennmaradó 25 %, 500 EUR-nak megfelelő 
összeg, kifizetésére a kutatási projekt értékelését 
követően kerül sor. 

2. KEE transfers 75 % of the stipend, the amount 
of 1 500 EUR after signature of the present 
stipend letter by both parties on the first day of 
your project that is 01/10/2013 to your below 
bank account: 
 
Beneficiary: Roman KRAKOVSKY 
Bank name: LCL 
Bank address: 13 Rue Saint-Antoine, 75004 Paris 
- France 
IBAN: FR91 3000 2007 0000 0004 6126 K30 
SWIFT: CRLYFRPP 
 
The remaining 25 %, the amount correspondent to 
EUR 500, shall be paid in after the evaluation of 
the research project. 

  
3. A KEE bármikor jogosult megszüntetni a jelen 
projekt támogatását, és a folyósított ösztöndíj 
visszafizetését követelni, amennyiben megállapítja – 
amire bármikor egyoldalúan jogosult –, hogy Ön 
nem teljesíti a jelen ösztöndíj levélben vállalt 
valamely kötelezettségét, illetve, hogy a kutatási 
projekt során nem a KEE eszmeiségével, illetve a 
KEE szabályzataiban lefektetett célokkal és 
előírásokkal összhangban jár el. Ebben az esetben a 
KEE az ösztöndíj folyósítását a projekttel 
kapcsolatban megszünteti. A KEE a projekt 
teljesítését egy, az International Visegrad Fund-dal 
kötött egyezmény (kelt.: 2010. május 7.) 6.2 
pontjában meghatározott zsűri véleménye alapján  
fogja megítélni, amelynek véleményét a KEE a 
támogatott kutató kutatómunkájának tudományos 
felülvizsgálata tekintetében irányadónak ismer el.  

3. KEE is entitled to terminate sponsoring the 
present project and demand the reimbursement of 
the already paid stipend, if it ascertains – to which 
it is unilaterally entitled – that You do not fulfill 
one of your obligations assumed in the stipend 
letter, and if You fail to proceed in accordance 
with the KEE’s endeavors or the purposes and 
regulations set forth in the KEE policies. In this 
case KEE terminates the payment of the stipend 
concerning the project. KEE shall decide on the 
fulfillment of the project based on the opinion of 
jury as defined in point 6.2. of the Agreement 
signed with the  International Visegrad Fund on 
May 7, 2010 whose opinion shall be recognized as 
authoritative regarding the scientific supervision 
of the research activities of the researcher 
receiving the stipend.   

  
4. A projekt tekintetében tervezett bármilyen 
módosításhoz a KEE előzetes, írásbeli hozzájárulása 
szükséges. Abban az esetben, ha Ön tényleges 
változtatást hajt végre a KEE jóváhagyása nélkül, a 
KEE megtagadhatja a jelen ösztöndíj levélben 
meghatározott ösztöndíj további folyósítását. 

4. For any planned modification regarding the 
project the prior written approval of KEE shall be 
needed. In case You perform a modification 
without the approval of KEE, KEE may deny the 
further payment of the stipend determined in the 
present stipend letter.  
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5.  Ön írásos záró beszámolót  köteles benyújtani 
KEE számára, melyet a 3. pontban meghatározott 
zsűri fog tudományos szempontból elbírálni. Az záró 
beszámolót Ön az ösztöndíj fizetési időszak lejárata 
előtt köteles benyújtani.  A beszámolónak részletes 
elemzést kell tartalmaznia a projekt megvalósítására 
vonatkozó folyamatról. A beszámolónak 
tartalmaznia kell minden, az ösztöndíj segítségével 
létrehozott írásos anyagot tervezett vagy végleges 
formában. 

5. You are obliged to submit a written final report 
to KEE, which shall be considered from scientific 
aspect by jury defined in point 3 of this present 
stipend letter. You are obliged to submit final  
report before the end of the stipend period. The 
report has to contain detailed analysis on the 
process of the execution of the project. The report 
shall contain all written material in its planned or 
final version, which were created with the help of 
the stipend. 

  
6. A jelen ösztöndíj levél 5. pontjában körülírt 
dokumentumok benyújtásának elmulasztása esetén a 
KEE jogosulttá válik a kifizetett összeg egy részének 
vagy egészének visszakövetelésére, amely összeget 
Ön haladéktalanul köteles a KEE-nak az CIB Bank 
Zrtnél vezetett HU75 1110 0104-1811 8463-1000 
0001 számú bankszámlájára visszautalni. 

6. In case of the default of the submission of the 
documents described in point 5 of the present 
stipend letter, KEE becomes entitled to reclaim 
the whole or a part of the amount of the stipend 
and You will be obliged to transfer such amount 
to the bank account of KEE managed in CIB Bank 
Zrt. no. HU75 1110 0104-1811 8463-1000 0001 
without delay. 

  
7. Az ösztöndíj fel nem használt részét Ön az 1. pont 
szerinti ösztöndíj fizetési időszak lejártát követő 30 
napon belül köteles átutalni a KEE-nak az CIB Bank 
Zrtnél vezetett HU75 1110 0104-1811 8463-1000 
0001  számú bankszámlájára. 

7. You are obliged to transfer the non-used part of 
the stipend within 30 days from the expiration of 
the stipend as set forth under point 1 to the bank 
account of KEE managed in CIB Bank Zrt. no. 
HU75 1110 0104-1811 8463-1000 0001. 

  
8. Ön a jelen ösztöndíj levél aláírásával tudomásul 
veszi, hogy a KEE nem vállal felelősséget a projekt 
megvalósításával, illetve a támogatás nyújtásával 
összefüggő bármilyen társadalombiztosítási, adózási 
vagy más fizetési, bevallási, vagy egyéb 
kötelezettségért. A projekt megvalósításának egész 
időtartama alatt az Ön kötelessége eleget tenni a 
magyar és külföldi előírásoknak megfelelő adó, TB 
és egyéb, az alkalmazandó jogszabályok alapján 
teljesítendő járulékok kifizetésének, bevallásának, 
illetve köteles a KEE-val teljes mértékig 
együttműködni annak érdekében, hogy a KEE-t 
terhelő fizetési, bevallási, és egyéb  
kötelezettségeknek a KEE eleget tudjon tenni. 

8. You, by the signature of the present stipend 
letter, take notice that KEE does not assume 
liability for any social security, taxation or other 
payment, return filing or other obligation related 
to the project, i.e. the payment of the grant. 
During the whole term of the execution of the 
project it is Your obligation to comply with the 
Hungarian and foreign country tax, social security 
and other payment, return filing or other 
requirements based on the applicable laws and to 
fully cooperate with KEE in order that KEE could 
comply with its payment, return filing and other 
obligations.  

  
  
9. A KEE által nyújtott ösztöndíj elismerését a 
kutatási projekttel összefüggő valamennyi írásos 
anyagban, hirdetésben, sajtóközleményben, 
sajtóbeszámolóban fel kell tüntetni. A KEE arra kéri 
Önt, hogy azok a publikációk vagy írásos munkák, 
amelyek közvetlenül a projekt eredményeként 
születtek, tartalmazzák a következő elismerést: 

9. The acknowledgement of the KEE stipend shall 
be indicated in all written materials, 
advertisements, press announcements and press 
reports related to the project. KEE asks You that 
the publications or written materials, which were 
created directly as the results of the project, 
contained the following paragraph:  

„Ehhez a [könyvhöz, cikkhez, értekezéshez] 
kapcsolódó kutatást [egészben vagy részben] a 
Közép-Európai Egyetem támogatta. Az itt 
kifejtett nézetek a szerző saját véleményét 

“The research [totally or partially] to this 
[book, article, dissertation] was sponsored by 
Közép-Európai Egyetem. The theses 
explained herein are representing the own 
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képviselik, de nem feltétlenül tükrözik a KEE 
véleményét”  

ideas of the author, but not necessarily reflect 
the opinion of KEE.” 

  
10. Ha a projektjének eredményeként publikációk, 
audiovizuális anyagok, vagy írott beszámolók 
készülnek, Ön köteles gondoskodni arról, hogy a 
KEE mindegyikből 3 példányt kapjon. A KEE 
köszönettel várja továbbá minden más, a projekthez 
kapcsolódóan készült anyag, mint például 
jegyzőkönyvek, program füzetek, plakátok vagy 
röpiratok néhány példányának megküldését. 

10. If publications, audiovisual materials or 
written reports are prepared as a result of your 
project, You are obliged to assure that KEE got 3 
issues of all of them. Furthermore, KEE welcomes 
the sending of some issues of any other material 
made in connection with the project, such as 
protocols, program sheets, posters or tracts.   

  
11. A fent említett írott beszámolók, publikációk 
vagy  audiovizuális anyagok publikációjának esetén 
Ön köteles gondoskodni arról, hogy azokon 
feltüntessék az International Visegrad Fund logóját, 
valamint említést tegyenek az  International Visegrad 
Fund-ról, mint a projekt támogatójáról. 

11. In case of publications of the above described 
written reports, audiovisual materials or 
publications You are obliged to assure that it bears 
the logo of the International Visegrad Fund and 
includes information of the International Visegrad 
Fund as donor of the project. 

  
12. Jelen ösztöndíj levél aláírásával Ön tudomásul 
veszi, hogy nem jogosult a KEE 
meghatalmazottjaként fellépni, nem köthet 
szerződést és nem vállalhat semmilyen 
kötelezettséget a KEE nevében a KEE kifejezett 
előzetes írásbeli engedélye nélkül. Ön köteles a KEE 
számára az összes olyan kárt haladéktalanul 
megtéríteni, amelyet eljárásával vagy mulasztásával 
összefüggésben a KEE-nak okozott. Jelen ösztöndíj 
levél aláírásával Ön tudomásul veszi azt is, hogy Ön 
a KEE-tól független szerződő személy, a projekt 
támogatásának megszüntetése, illetve folyósított 
ösztöndíj visszakövetelése semmilyen körülmények 
között sem tekinthető elbocsátásnak. 

12. By the signature of the present stipend letter 
You take notice that you are not entitled to act as 
a mandatory of KEE, you cannot conclude 
contracts or assume any liabilities in the name of 
KEE without express written permission in 
advance from KEE. You are obliged to reimburse 
all the damages to KEE without delay which you 
caused to KEE in relation with your acts or 
omissions. By the signature of the present stipend 
letter You take notice as well, that You are an 
independent contracting party from the KEE, and 
the termination of sponsoring the present project 
or demanding the reimbursement of the already 
paid stipend shall not be deemed as termination of 
an employment contract. 

  
13. A jelen ösztöndíj levél csak írásban, az Ön és a 
KEE közös megegyezésével módosítható. 

13. The present stipend letter can only be 
modified in writing, by the mutual agreement of 
You and KEE.  

  
14. A jelen ösztöndíj levél magyar nyelven készült és 
angolra fordították: szövegének és tartalmának 
értelmezése esetén a magyar szöveg az irányadó. 

14. This stipend letter has been issued in 
Hungarian and translated into English and in case 
of difference between the two the Hungarian 
version shall prevail. 

  
15. A jelen ösztöndíj levélben nem szabályozott 
kérdések tekintetében a Magyar Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

15. For the questions not regulated in the present 
stipend letter the dispositions of the Hungarian 
Civil Code are applicable.  

  
16. Ön és a KEE egybehangzóan kijelentik, hogy 
bármilyen jogvita felmerülése esetén egymással jó 
szándékkal egyeztetést fognak folytatni. 
Amennyiben Ön és a KEE megegyezésre nem 
jutnának, a jelen ösztöndíj levélből származó, vagy 

16. You and KEE declare unanimously that in 
case of the occurrence of any disputes they 
negotiate with each other benevolently. In case 
You and KEE cannot reach an agreement, You 
and KEE submit yourselves under the exclusive 
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azzal kapcsolatos valamennyi jogvita végső 
eldöntése tekintetében Ön és a KEE hatáskörtől 
függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a 
Komárom – Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének vetik alá magukat.  

jurisdiction of the Buda Central District Court or – 
depending the value in question - the Court of 
Komárom – Esztergom Megye concerning the 
final decision of all the disputes arising from the 
present stipend letter or related to it.  

  
A Közép-Európai Egyetem nevében sok sikert 
kívánok a projekt megvalósításához. 

In the name of Közép-Európai Egyetem I wish 
you success for the execution of the project.  

  
Budapest, 01/10/2013 Budapest,  01/10/2013 
  
Tisztelettel / Best regards:  
  
Közép-Európai Egyetem  
 

 

Támogatott  

 
 

Liviu Matei 
Chief Operating Officer 

 

Mellékletek: Annexes: 



                OSA Research Grant: KEE/_______/201213/R 

 KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM 
 

 6 

1. számú melléklet: Kutatási projekt Annex no. 1: Research project 
  
Alulírott Roman KRAKOVSKY a jelen ösztöndíj 
levélben foglaltakat jóváhagyólag elfogadom: 
 

I, the undersigned Roman KRAKOVSKY hereby 
approvingly accept those contained in the present 
stipend letter.  

   k.m.f. dated as above 
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1. számú melléklet: Kutatási projekt Annex no. 1: Research project 
  
Alulírott Roman KRAKOVSKY a jelen ösztöndíj 
levélben foglaltakat jóváhagyólag elfogadom: 
 

I, the undersigned Roman KRAKOVSKY hereby 
approvingly accept those contained in the present 
stipend letter.  

   k.m.f. dated as above 
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