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Az alapítvány 2010-ben, er feszítéseinek dacára (könyv-örökbefogadási program propagálása, egyéni 
adománykér  levelek, stb.) nem tett szert bevételre, így az ebben az évben ez a körülmény határozta 
meg a tevékenység két f  irányát:  

1. A rendelkezésre álló viszonylag szűkös pénzügyi források minél hatékonyabb 
felhasználása  

A rendelkezésre álló keret felhasználását els dlegesen az Egyetemi Könyvtár 2011-ben esedékes 450 
éves évfordulójának el készítése határozta meg. A jubileumi évben a könyvtár több olyan eseményt, 
illetve fejlesztést tervez, melyek jelent sen hozzájárulnak a szolgáltatások színvonalának emeléséhez, és 
a könyvtár által kezelt kulturális örökség megóvásához. Mindezen közhasznú célok a Könyvtár 
széleskörű publicitása és megfelel  PR tevékenység révén jóval hatékonyabban érhet k el. Ezért a 
könyvtár jubileumi imázsának el készítése céljából egy, az egyetemi könyvtár legnagyobb értékű 
dokumentumainak képeivel illusztrált exkluzív falinaptárt készítettünk. A képek válogatását, a digitális 
másolatok elkészítését és a nyomdai el készítést saját er b l végeztük el, a nyomdai munkálatokra 3 
cégt l (Mobilkiadó Kft., Dabasi Nyomda és ELTE Eötvös Kiadó) kértünk ajánlatot, melyb l a 
legkedvez bbet, a Dabasi Nyomda ajánlatát (bruttó 346.750 Ft) fogadtuk el. A naptárból 400 példány 
készült, melynek többségét – a fent említett széleskörű publicitás érdekében – az Egyetemi Könyvtár 
legfontosabbnak ítélt bels  és küls  partnereinek küldtük meg karácsonyi és újévi jókívánságokkal, a 
jubileumi év programjával, illetve az Alapítvány tevékenységét ismertet  levéllel. A megmaradó 
példányokat az Egyetemi Könyvtárban árusítottuk. 

A könyvtári szolgáltatások színvonalának emelése és a kulturális örökség megóvása céljából az 
Alapítvány szorosan együttműködött a könyvtár muzeális értékű, a kulturális örökség részét képez  
nagykatalógusának 2011-re tervezett digitalizálására vonatkozó részletes koncepció kidolgozásában. A 
hátrányos helyzetű látogatók esélyegyenl ségének segítése érdekében a Múzeumok Éjszakáján és a 
Kulturális Örökség Napján jelnyelvi könyvtárvezetést tartottunk. 

2. Az alapítvány bevételeinek növekedését célzó intézkedések megtétele 

Az alapítvány bevételeinek növekedését célzó intézkedések közül legfontosabb az a pályázat, melyet az 
Egyetemi Könyvtár 450 éves évfordulójára, 2011-ben megjelen , „Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei” 
sorozat összevont XIV-XV. jubileumi számának kiadásának támogatására nyújtottunk be a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak. A pályázaton az alapítvány 800.000 Ft vissza nem 
térítend  támogatást nyert el a kötet nyomdai el készítésére és nyomdaköltségeire. Az elszámolás, 
illetve a kötet megjelenésének határideje 2011. június 30. A kötet szövegének anyaga 2010 
decemberére 90 %-ban elkészült. 
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Tovább folytattuk a könyv-örökbefogadási kampányt és el készületeket tettünk arra, hogy az 
Alapítvány önálló honlappal rendelkezzen, mely mind közvetlenül, mind az Egyetemi Könyvtár 
honlapjáról elérhet  lesz. 

A fentebb leírt tevékenységekkel (szolgáltatás színvonalának emelésére és kulturális örökség 
megóvására alkalmas javaslatok kidolgozása, hátrányos helyzetű látogatók esélyegyenl ségének 
el segítése) az Alapítvány eleget tett az alapító okiratában lefektetett közhasznúsági feladatoknak is. 

 

Budapest, 2011. május 10.   
 
  

 
 

Dr. Szögi László 
a Kuratórium elnöke 

 

Melléklet: 

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2010. évi mérlege 
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