
 

 

 

 

BLÖ IX/A-2305/2019  

Szakmai beszámoló a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros 
V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019.(I.23.) évi önkormányzati 
rendeletében jóváhagyott, a kerület közművelődését segítő, 
2019. II. félévében és 2020. elején, ill. 2019. szept. 25-29. 
között a Belvárosi Művészeti Napokon megvalósuló 
kulturális programok, rendezvények, események anyagi 
támogatására c. pályázatához 

 
Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzatának felhívására, a Kulturális Örökség Napjai 2019, illetve 
Országos Könyvtári Napok 2019 támogatására benyújtott pályázatunkban igényelt 260.000 forintnyi 
támogatást ítélt meg számunkra a Képviselő-testület a 54/2019. (V.08.) E.N.E.B. határozata alapján. 
Az IX/A-2305/2019 iktatószámú támogatási szerződésben foglalt összeget a pályázatban vállalt tételekre 

fordítottuk, a jelen szakmai beszámolóban lentebb ismertetett kulturális programok megszervezésére. 

2019. szeptember 21-én, a Kulturális Örökség Napjainak keretében ismét nyitva álltak az ELTE Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár kapui: A szórakoztatás házai, a szórakozás helyei címmel meghirdetett témakörben 

számos színes kulturális programmal készültünk az eseményre. 

A Rákóczi-év alkalmából nyílt tárlat a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata által 

örökbefogadott kötetekből, mely 2019. október 31-éig volt látogatható. A 315 éve… Kiállítás II. Rákóczi Ferenc 

emlékezetére című kiállítás megnyitóján Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának 

polgármestere díszoklevelet vett át a könyv-örökbefogadás alkalmából, Wohlmuth István kulturális tanácsnok 

pedig köszöntőt mondott, kiemelve kulturális értékeink védelmének és megőrzésének fontosságát. A 

nyitóünnepségen a City TV stábja készített felvételeket. Az ünnepélyes megnyitó végén kisebb büfével tudtuk 

megvendégelni a résztvevőket, mely az önkéntesek ellátására fordított összeggel együtt 44.055 Ft értéket tett 

ki. 

A rendezvénysorozatot a Capella Silentium nagy sikerű koncertje zárta, akik többek között Cipriano de Rore, 

Petr Eben, Robert Schumann és Johannes Brahms darabjaiból adtak elő válogatást. A fellépő együttes végül 

ingyenesen vállalta a szereplést, így a tiszteletdíjukra igényelt támogatást az önkéntesek ellátására, illetve 

bővebb kötészeti anyagvásárlásra tudtuk fordítani, melyből a Belvárosi Művészeti Napok rendezvény 
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kézműves műhelyét is meg tudtuk hirdetni, továbbá lehetőségünk nyílt a kiállítás látogatói számára egyszerű 

vendéglátás fenntartására. 

Rendezvényeink alatt az aulában Buzogány Dezső kalligráfus tartott bemutatót, beavatva vendégeinket a 

szépírás művészetébe. Az igényelt támogatási összegből tiszteletdíjat fizettünk 55.000 Ft értékben a kalligráfus 

számára, aki a meghirdetett esemény alatt biztosította a megfelelő eszközöket. 

Könyvkötő műhelyként meghirdetett kézműves foglalkozásunkon egyedi keménytáblás könyvecskéket, 

személyre szabott ajándéktárgyakat készíthettek gyerekek és felnőttek egyaránt. A foglalkozáshoz szükséges 

anyagokat a támogatás keretéből szereztük be 59.506 Ft értékben. 

Az érdeklődők munkatársaink által vezetett épülettúráinkon keresztül betekintést nyerhettek a könyvtár 

történetébe. A restaurátor-bemutató során megismerkedhettek a könyvfertőtlenítés folyamatával és a régi 

könyvkötészeti eljárásokkal. Könyvbemutatónk keretében könyvtárunk különleges kiadványaiba nyerhettek 

betekintést, mely során feltárultak régi nyomtatványaink lapokba zárt titkai. 

Az Eötvös Loránd-év alkalmából egyetemünk névadó professzorának az ELTE épített környezetében 
hátrahagyott emlékeit keresve az érdeklődők egy időutazással és lezárt helyek meglátogatásával egybekötött 
virtuális sétát tehettek Eötvös Loránd családi és szellemi otthonában, a Múzeum körúti campus D épületében. 

 

A rendezvény keretében 795 látogató kereste fel programjainkat. 

 

Részletes programok 
Helyszín: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
Könyvtárvezetés az örökbe fogadott Rákóczi-kötetek bemutatásával 

11.00-11.30; 12.00-12.30; 13.00-13.30; 14.00-14.30; 15.00-15.30 
A könyveknek is megvan a maguk sorsa – Restaurálás 

11.30-12.00; 12.30-13.00; 13.30-14.00; 14.30-15.00; 15.30-16.00 
Séta Eötvös Loránd otthonában – Az ELTE épített öröksége 

11.00-11.30; 12.00-12.30; 13.00-13.30; 14.00-14.30; 15.00-15.30 
Lapokba zárt titkok – Könyv-bemutató 

11.30-12.00; 12.30-13.00; 13.30-14.00; 14.30-15.00; 15.30-16.00 
Ünnepélyes könyv-örökbefogadás 

15.00-16.00 
Köszöntőt mondott: Szentgyörgyvölgyi Péter, Wohlmuth István, Dr. Kiszl Péter 
Előadást tartott: Dr. Knapp Éva 

Capella Silentium – Koncert 
16.00-17.00 

Könyvkötő műhely kicsiknek és nagyoknak 
11.00-17.00 

Kalligráfiai workshop 
11.00-17.00 

 

A támogatás jóvoltából az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2019. szeptember 25. és 27. között 
csatlakozhatott az idei Belvárosi Művészeti Napok rendezvénysorozatához is. Az érdeklődők Lapokba zárt 
kincsek címmel könyvbemutatón vehettek részt, betekintést nyerve könyvtárunk régi nyomtatványainak 
titkaiba. Könyvkötő műhelyünk foglalkozásain gyermekek és felnőttek egyaránt egyedi keménytáblás 



könyvecskét, drótfűzött műanyag fedőlapos füzeteket, könyvjelzőket és személyre szabott ajándéktárgyakat 
készíthettek. 
 
Részletes programok 
Helyszín: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
Lapokba zárt kincsek – Könyvbemutató 

2019. szeptember 25., 18.00 órától 
2019. szeptember 26., 17.00 órától 
2019. szeptember 27., 11.00 órától és 17.00 órától 

Könyvkötő műhely – kézműves foglalkozás gyermekeknek és felnőtteknek 
2019. szeptember 25. 13.00 – 18.00 

 
A Kutatók Éjszakája keretében 2019. szeptember 27-én a 200 éve született Reguly Antal emlékére szervezett 
konferenciával állítottunk emléket az Egyetemi Könyvtár egykori munkatársának. A program szervezését 
vállaló ELTE Finnugor Tanszék nem a tudományos eredmények, hanem a kutató szemszögéből nézve 
nyújtottak ízelítőt a finnugrisztikáról, erről a szerteágazó tudományterületről, amelynek egyik első hazai 
kiválósága és az oroszországi terepmunkákat illetően első kutatója Reguly Antal volt. A helyszín biztosításán 
túl a támogatás keretében vásárolt koszorúval róhattuk le tiszteletünket az Egyetemi Könyvtár egykori 
munkatársának emléke előtt. 
 
2019. október 3-4-én, az Országos Könyvtári Napok alkalmával új olvasói rétegeket és különböző korosztályok 
képviselőit sikerült megszólítania az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárnak. Több iskolai csoport, felnőttek és 
nyugdíjasok látogattak el intézményünkbe a meghirdetett programokon felbuzdulva.  
A programsorozat keretében látogatóink Eötvös Loránd otthonában tettek virtuális sétát, illetve részt vettek 
A 315 éve… Kiállítás II. Rákóczi Ferenc emlékezetére című tárlat vezetésén. 
"Ó, természet! Milyen szép is egy káposzta!" jeligével botanikus könyvbemutatóra kalauzoltuk közönségünket, 
és népszerűnek bizonyult a Zöld játék a könyvtárban címmel meghirdetett előadás is. A Könyvtárak az 
emberért – Felelősségünk a Földért projekt keretében a bemutatónkhoz kapcsolódó kvízjátékon elsősorban a 
támogatásból vásárolt édességeket nyerhettek az érdeklődők.  A kvízjáték során a fenntartható könyvtárról 
szereztek újabb ismereteket vendégeink. A környezetvédelmet és a zöld könyvtári fejlesztéseket népszerűsítő 
programjaink a természet megóvására hívták fel a figyelmet. 
Lapokba zárt kincsek és A könyv évezredei címmel könyvtörténeti ritkaságokba „lapozhattak” bele az 
érdeklődők. 
Megteltek könyvkötő műhelyünk asztalai is, melyeknél gyermekek és felnőttek egyaránt egyedi 
könyvecskéket, személyre szabott ajándéktárgyakat készíthettek. A foglalkozáshoz szükséges anyagokat a 
támogatás segítségével sikerült biztosítanunk, mintegy 41.153 Ft értékben. 
Látogatóink emellett könyvtárunk történetével, aktuális kiállításunk dokumentumaival és a restaurátor-
műhelyben folyó munkálatokkal ismerkedhettek meg. Az ELTE Alumni Központtal közösen szervezett 
Múltidéző program szintén jelentős létszámú látogatót vonzott. 
 
A kétnapos rendezvényen összesen 542 fő vett részt. 
 
Részletes programok: 
(A felsorolt időpontok mindkét napra érvényesek voltak. A csak bizonyos napokra tervezett programok 
esetében a dátum is feltüntetésre került.) 
Helyszín: 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. 
 
Rákóczi-emlékév – kiállítás 

9:00 – 16:00 
Könyvtári túra az örökbe fogadott Rákóczi-kötetek bemutatásával 

11:00 – 11:30, 12:00 – 12:30 
Restaurátor-műhely bemutatása 



10.30 – 11.00, 11.30 – 12.00, 12.30 – 13.00, 13.30 – 14.00 
Könyvkötő műhely kicsiknek és nagyoknak 

11.00 – 11.30, 12.00 – 12.30, 13.00 – 13.30, 14.00 – 14.30, 15.00 – 15.30 
"Séta Eötvös Loránd otthonában” – Az ELTE épített öröksége 

október 3. 13.00 – 13.30, 14.00 – 14.30 
október 4. 12.00 – 12.30, 13.00 – 13.30 

A könyv évezredei – könyv- és nyomdászattörténeti bemutató 
10.30 – 11.00, 11.30 – 12.00 

"Ó, természet! Milyen szép is egy káposzta!" – botanikus könyvbemutató az ELTE Egyetemi Könyvtár 
könyvritkaságaiból 

13.30 – 14.00 
Lapokba zárt kincsek – könyvbemutató 

október 3. 14.30 – 15.00 
október 4. 12.30 – 13.00 

Zöld játék a könyvtárban 
október 3. 12.00 – 13.00 

ALUMNI – Múltidéző (fórum, előadás) 
október 4. 18.00 – 21.00 
 
 

KIADÁS ÖSSZEG 

a rendezvények és a kiállítás vendégfogadásának, az 

önkéntesek rendezvények ideje alatti ellátásának 

költségei 

100.589 Ft 

kézműves foglalkozások anyagköltsége 100.659 Ft 

koszorú 4.000 Ft 

kalligráfus tiszteletdíja 54.752 Ft (248 Ft önrész) 

összesen 260.000 Ft 

 

  



Fotódokumentáció 

 

1. kép A Kulturális Örökség Napjai rendezvényünk plakátja 

 



 

2. kép A Capella Silentium koncertje 

 

 

3. kép Látogatók 

 

4. kép Kalligráfia workshop 

 

5. kép Kiállítás az örökbefogadott Rákóczi-kötetekkel 

 

6. kép Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester díszoklevelet vesz át a 
könyv-örökbefogadás alkalmából 

 

 

7. kép Látogatók 



 

 

 

 

 

8. kép A Belvárosi Művészeti Napok kézműves foglalkozásának 
plakátja 

 

9. kép A Belvárosi Művészeti Napok könyvbemutatójának plakátja 

 

 

 

10. kép Könyvbemutató a Belvárosi Művészeti Napokon 

 

 

 

11. kép Kézműves foglalkozás a Belvárosi Művészeti Napokon 



 

12. kép Az emléktábla koszorúzása a Kutatók Éjszakáján 



 

13. kép Az Országos Könyvtári Napok plakátja 

 

 

 

 



 

14. kép Könyvtári túra az örökbefogadott kötetek kiállításával az 
OKN alkalmából 

 

 

15. kép Könyvkötő műhely az OKN rendezvényen 

 

 

16. kép Restaurátor műhely bemutatása 

 

 

17. kép ALUMNI - Múltidéző 

 

 

 

 

 

  



Sajtómegjelenések 

 

Színpadkép (FM98, Civil Rádió) 
https://www.elte.hu/content/kulturalis-orokseg-napja.e.11840 
https://bevezetem.eu/2019/10/01/orszagos-konyvtari-napok-most-csutortokon-es-penteken 
https://www.elte.hu/content/orszagos-konyvtari-napok.e.11920 
https://ridikul.hu/cikk/2019/09/25/lapokba-zart-kincsek/ 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kulturalis-orokseg-napjai-2019-lapokba-zart-titkok 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kalligrafia-workshop-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban-2 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kezmuves-foglalkozas-konyvkoto-muhely-kulturalis-orokseg-napjain 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/fenntarthato-konyvtar-orszagos-konyvtari-napok-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-
leveltarban 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/seta-eotvos-lorand-otthonaban-az-elte-epitett-oroksege 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/fenntarthato-konyvtar-okn-felnottek-fiatalok-es-gyermekek-egyarant-orommel-
kerestek-fel 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/sikeresen-zarultak-2019-evi-kulturalis-orokseg-napjai-az-elte-egyetemi-
konyvtar-es-leveltarban 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/zold-jatek-konyvtarban 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/seta-eotvos-lorand-otthonaban-az-elte-epitett-oroksege-0 
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kezmuves-foglalkozas-konyvkoto-muhely-az-orszagos-konyvtari-napokon 
https://www.facebook.com/pg/ELTEkonyvtar/posts/?ref=page_internal 
https://www.facebook.com/events/408161779828811/ 
https://www.facebook.com/events/408161779828811/permalink/413964752581847/ 
https://www.facebook.com/events/408161779828811/permalink/412272572751065/ 
https://www.facebook.com/events/408161779828811/permalink/415673179077671/ 
https://www.facebook.com/ELTEkonyvtar/photos/gm.411205732857749/2412846215417846/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/ELTEkonyvtar/photos/gm.408162189828770/2403361173033017/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/events/404300133589357/ 
https://www.facebook.com/events/694066677773836/ 
https://www.facebook.com/events/693859501126856/ 

https://www.elte.hu/content/kulturalis-orokseg-napja.e.11840
https://bevezetem.eu/2019/10/01/orszagos-konyvtari-napok-most-csutortokon-es-penteken
https://www.elte.hu/content/orszagos-konyvtari-napok.e.11920
https://ridikul.hu/cikk/2019/09/25/lapokba-zart-kincsek/
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kulturalis-orokseg-napjai-2019-lapokba-zart-titkok
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kalligrafia-workshop-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban-2
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kezmuves-foglalkozas-konyvkoto-muhely-kulturalis-orokseg-napjain
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/fenntarthato-konyvtar-orszagos-konyvtari-napok-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/fenntarthato-konyvtar-orszagos-konyvtari-napok-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/seta-eotvos-lorand-otthonaban-az-elte-epitett-oroksege
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/fenntarthato-konyvtar-okn-felnottek-fiatalok-es-gyermekek-egyarant-orommel-kerestek-fel
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/fenntarthato-konyvtar-okn-felnottek-fiatalok-es-gyermekek-egyarant-orommel-kerestek-fel
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/sikeresen-zarultak-2019-evi-kulturalis-orokseg-napjai-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/sikeresen-zarultak-2019-evi-kulturalis-orokseg-napjai-az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarban
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/zold-jatek-konyvtarban
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/seta-eotvos-lorand-otthonaban-az-elte-epitett-oroksege-0
https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/kezmuves-foglalkozas-konyvkoto-muhely-az-orszagos-konyvtari-napokon
https://www.facebook.com/pg/ELTEkonyvtar/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/408161779828811/
https://www.facebook.com/events/408161779828811/permalink/413964752581847/
https://www.facebook.com/events/408161779828811/permalink/412272572751065/
https://www.facebook.com/events/408161779828811/permalink/415673179077671/
https://www.facebook.com/ELTEkonyvtar/photos/gm.411205732857749/2412846215417846/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ELTEkonyvtar/photos/gm.408162189828770/2403361173033017/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/404300133589357/
https://www.facebook.com/events/694066677773836/
https://www.facebook.com/events/693859501126856/

