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Szakmai beszámoló 
 
Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata megvalósításával a szervezet milyen társadalmi szükségletet 
elégített ki, valamint annak a társadalmi hatását: 

 
A 2005-ben létrejött Egyetemi Könyvtárért Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak 2015-

ben is igyekezett eleget tenni, ezek többek között: a könyvtár szellemiségének fejlesztése, technikai 

színvonalának korszerűsítése, állományának védelme és gondozása, szolgáltatásainak bővítése, minőségi 

emelése.   

A könyvtár nagyszámú régiséget, ritkaságot őriz. Többek között 185 kódexet, 14 Corvinát, és mintegy 1200 

ősnyomtatványt. Az Egyetemi Könyvtár szellemiségének fejlesztése érdekében állagmegóvási 

tevékenységének támogatását, további muzeális dokumentumok restaurálását tudtuk segíteni 2015-ben is. 

Az alapítvány egyik alapvető célja az Egyetemi Könyvtár technikai színvonalának korszerűsítése: ezt egy jó 

minőségű fényképezőgép és hozzávaló optika, két különböző méretű projektor és egy OCR 

karakterfelismerő program megvásárlásával tudtuk megtenni. Ezek nagymértékben támogatják a 

szolgáltatások minőségi emelését, többek között az olvasók és kutatók számára több dokumentumot 

tudunk digitalizált változatban is közzétenni ezzel segítve kutatásaik eredményességét. 

 
Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járult hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet 
fenntarthatósága különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek 
bevonására): 
 
Az adminisztrációra, kommunikációs, és utazási költségekre kapott támogatás nélkül nem valósulhatott 

volna meg a korábbi évekhez hasonlóan az alapítvány mindennapi ügyeinek zökkenőmentes intézése, 

melyet önkéntesek láttak el.  

A támogatási időszakban releváns képzés nem volt, emiatt az ezen a költségsoron található összeget 

átcsoportosítottuk az elszámolási szabályzat irányelvei alapján (fősoron 10%-os eltérést meg nem haladó) 

a tárgyi eszköz beszerzés sorral, ami hozzájárult az eszközök eredményes beszerzéséhez. A támogatásból 

így folytathattuk az ELTE Egyetemi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztését: egy jó minőségű 

fényképezőgépet és hozzávaló optikát, két különböző méretű projektort és egy OCR karakterfelismerő 

programot sikerült vásárolni, amelyek használatát az alapítvány átengedte az Egyetemi Könyvtár részére, 

hozzájárulva így a hatékonyabb munkavégzéshez és a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez. Az 

eredetileg beszerezni kívánt eszközöket a könyvtár egy másik pályázati forrása terhére meg tudta vásárolni, 

ezért kértünk módosítást az előbbiekben ismertetett eszközökre, mely által évek óta szükséges 

beszerzéseket tudtunk megvalósítani. 
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Az Alapítvány honlapjának további fejlesztését, tartalmi feltöltését, a rendezvényszervezési és az 

adminisztratív feladatokat, pályázati tevékenységeket térítésmentes munkával valósítottuk meg, melyben 

tavalyhoz képest több önkéntes vett részt, ami azt mutatja, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása 

mellett egyre több elkötelezett segítő áll. 

 
A támogatott projekt kapcsán, vagy a támogatott szervezet esetében elért legfontosabb eredmények 
bemutatása: 
 
Az adminisztrációra, kommunikációs, és utazási költségekre kapott támogatás hozzájárult az alapítvány 

mindennapi ügyeinek zökkenőmentes intézéséhez. 

Egyik legfontosabb eredményünk, hogy idén is megjelentethettük a 2016. évi falinaptárat (A3 méret, 185 

pld.), mely az Egyetemi Könyvtár egyik értékes könyvéből mutat be 13 növényábrázolást. Nagy 

eredménynek könyveljük el, hogy minden eddiginél több példányt sikerült előállíttatnunk. 

A támogatásból folytathattuk az ELTE Egyetemi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztését: egy jó minőségű 

fényképezőgépet és hozzávaló optikát, két különböző méretű projektort és egy OCR karakterfelismerő 

programot sikerült vásárolni, amelyek használatát az alapítvány átengedte az Egyetemi Könyvtár részére, 

hozzájárulva így a hatékonyabb munkavégzéshez és a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez. 

 
Mutassa be a projekt legérdekesebb történetét/eseményét a projekt egy résztvevőjének személyes 
tapasztalatai alapján: 
 

Minden évben a legizgalmasabb feladat az alapítványi naptár elkészítésében való közreműködés. Az 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány ötödik alkalommal készíthette el a NEA működési célú támogatásból az 

impozáns éves falinaptárt, mely mindig valamely értékes könyvállományt mutatja be. A titkárságon dolgozó 

önkéntes vett részt a koordinációban, aki az alábbiakról számolt be: 

A 2016-os falinaptárhoz a szakember három témát is javasolt, melyek közül a kuratóriumi elnök 

kiválasztotta azt a művet, amelyből később a naptár elkészült. A szakember ezt követően elkészítette a 

naptár tartalmát: kiválogatta a növényábrázolásokat, megírta hozzájuk a kísérőszöveget, valamint a 

fülszöveget. A digitalizáláson dolgozó munkatárs digitalizálta a képeket, illetve az elkészült szövegeket más 

önkéntes is átolvasta, javította. Ezt követően árajánlatokat kértem három nyomdától. Az ajánlatok 

beérkezését követően kiválasztottuk a legkedvezőbb ajánlatot adó nyomdát, aki a naptár grafikai tervezését 

is vállalta. A végleges terv után rendeltük meg az előállítást a nyomdától. A falinaptárak kiszállításáig a 

címlistát egyeztettem a kuratóriumi elnökkel és a könyvtári dolgozókkal. Ugyan idén a korábbi évekhez 

képest több naptárt tudtunk készíttetni, mégis nagyon alaposan át kellett gondolni, hogy kinek tudunk 

naptárt küldeni. Ezt követte a naptárak szétosztása, amelyet önkéntesek végeztek javarészt, illetve 

néhányat postai úton juttatunk el a címzettekhez (főképp vidéki címekre). A naptárból az alapítvány 

támogatói, az egyetemvezetés kapott 1-1 pldt, illetve a könyvtár szakmai partnerei. 

Összességében idén is nagyon sok feladattal és egyeztetéssel járt a naptárkészítés. A sok munkát azonban 

feledteti, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. 


