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Beszámoló és jelentés az 
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 

2018. évben végzett tevékenységéről 
 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkáját a 2018-as év során is jelentős mértékben 

támogatta az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány. Különböző pályázatokon elnyert, valamint 

jótékonysági gyűjtésekből befolyt összegekkel segítette a Könyvtár 2018. évi munkáját, melyet a 

Beszámoló és jelentés az alábbiakban ismertet:  

 
Az Alapítvány a korábban végzett tevékenységének köszönhetően 2019-ben a 2018. évi személyi 

jövedelemadó 1%-os felajánlásának köszönhetően 73.771.- Ft összeget kapott. 

 
I. Közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

1. Ismeretterjesztő és kulturális tevékenységek, valamint kulturális örökség megóvása: 

a. „Luther-nyomtatványok” kiállítás finisszázsa (2018.02.28. - −a 2017. évi szakmai 

NEA pályázat 2018. év elejére átnyúló támogatásával) 

b. Szakmai Nap − Hagyományok és kihívások VII. (2018.08.30. – Nemzetközi 

szponzoráció) 

c. Kulturális Örökség Napjai (2018.09.15. – Önkormányzati támogatás)  

Célcsoport: a könyvek, könyvtörténet, történelem, építészet és a művészet egyéb 

formái iránt érdeklődő közönség 

d. Múzeumok Éjszakája (2018.06.23. – Budapesti Monteverdi Kórus fellépődíjának 

támogatása) 

 

Az 1. pontban felsorolt tevékenységek az Alapítvány Alapító okiratának III. pontjában lefektetett 

közhasznúsági feladatok körébe tartozik, ezzel az alapítvány közhasznúsági feladatainak 2018. 

évben eleget tett. 

 

 
II. Támogatásokból megvalósított feladatok 2018-ben: 

 

1. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata pályázat: 

1.1 Kulturális rendezvénypályázat, „Kulturális Örökség Napjai 2018” 

Elnyert összeg: 200.000.- Ft; önrész: 25.000.- Ft 

EGYETEMI KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 
 
1053 Budapest, Ferenciek tere 6. (1364 Budapest, Pf. 233.) telefon: 36-1-411-6738 
e-mail: alapitvany@lib.elte.hu 36-1-411-6500/3415 
https://konyvtar.elte.hu/hu/egyetemi-konyvtarert-alapitvany  
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Az elnyert támogatásból a Kulturális Örökség Napjainak programsorozatához kapcsolódó ELTE 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár programjai során felmerülő költségeket álltuk.  

 

A támogatásnak köszönhetően a „Kulturális Örökség Napjai 2018” keretében 2018. szeptember 

15-én különleges programokat tudtunk kínálni az Egyetemi Könyvtár és Levéltár látogatóinak, 

melyekkel igyekeztünk közelebb hozni számukra a nálunk őrzött kulturális kincseket. Így hívhattuk 

fel ismét a figyelmet kulturális értékeink védelmére. 

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából az idei programsorozat részeként kiemelt eseményként, 

német, illetve angol nyelven is, több időpontban tárlatvezetéssel is megtekinthető volt a 60 

éves jubileumát ünneplő ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Levéltára „A tudomány az életért 

van, s a mi életünk legyen a tudományért.” Személyi hagyatékok a 60 éves ELTE Egyetemi 

Levéltárban című kiállítása, mely a 2018. szeptember 13-án és 14-én az ELTE Egyetemi 

Könyvtárban megrendezésre került országos levéltári konferencia kapcsán került megnyitásra. A 

kétnapos konferenciával egybefűzött a Kulturális Örökség Napjai keretében szeptember 15-én az 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programja és annak népszerűsítése is teret 

kaphatott. 

A támogatás összegéből szerződés szerinti tiszteletdíjat tudtunk fizetni a fellépő zenei 

formációnak, Haraszti Violettának és Ittzés Klárának, akik 50.000 forintért vállalták a koncertet. 

A megnyert támogatásból a tervezett kalligráfiai bemutatóra és foglalkozásra is tudtunk költeni. 

A kalligráfus, Buzogány Dezső 50.000 forintért vállalta az ismét igen sikeresnek bizonyult betűírás 

program megtartását, így is lehetőséget biztosítva az íráskultúra különleges megjelenési formáinak 

szórakoztató módon történő megismerésére és ezzel a különböző korosztályok számára a 

szabadidő kulturált eltöltésére. A korábban a pályázatra benyújtott tervezett költségvetéshez képest 

a szóróanyag és plakátkészítés költségeit az Egyetemi Könyvtár önrészként magára vállalta. Így az 

erre a célra elnyert 25.000 forintot, valamint egyéb költségeket a már az előzetes visszajelzések 

alapján is nagy résztvevői létszám miatt a vendéglátásra csoportosítottunk át. Ennek 

következtében tehát a vendéglátásra igényelt és megkapott 25.000 forint pályázati támogatást – 

tekintettel az előzetes becslésekhez képest jóval magasabb látogatói létszámra, valamint az így több 

önkéntes bevonását követelő és időben hosszabban elnyúló eseményre – az ELTE Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár KÖN-ön megjelenő látogatóinak, fellépőinek és előadóinak, továbbá 

önkénteseinknek megvendégelésére fordítottuk, 57.917 forintnyi értékben. A rendezvény pályázati 

támogatási hátterének köszönhetően eljuthattunk a könyvtárhasználókhoz, illetve az V. kerület és 

a város egyéb kultúra iránt érdeklődő közönségéhez. 
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A kalligráfiai bemutatót, valamint a kötészeti műhelymunka titkainak feltárásával kibővült 

workshopot ki tudtuk terjeszteni az ifjúsági és felnőtt korosztályon kívül a gyermekekre is a 

Könyvkötő műhely kicsiknek és nagyoknak programunkkal, melynek eszközigényére a 

támogatásból 45.946 forint támogatási összeget költhettünk. 

A kiállítás megnyitóján, illetve az épülettúráinkon a könyvtár palotaépületébe és restaurálási 

folyamataiba betekintést nyerő látogatók, valamint az ebből az alkalomból meghirdetett 

könyvbemutatóinkon résztvevők így a Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata 

támogatásának köszönhetően egy magas színvonalú eseményen vehettek részt, s a visszajelzések 

alapján változatosabb formában tudtuk kielégíteni az érdeklődők igényeit, tudásszomját. 

 

2. Nemzeti Együttműködési Alap pályázata: 

2.1 2018 NEA - Működési pályázat 

NEA-NO-18-M-0872  

Elnyert összeg: 350.000.- Ft, önrész: 48.796- Ft 

 

A működési költségekként főként adminisztrációra és utazási költségekre kapott támogatás 

hozzájárult az alapítvány mindennapi ügyeinek zökkenőmentes, illetve hozzáértő intézéséhez, 

megfelelő működtetéséhez. 

További, a marketingkommunikáció és a tudománynépszerűsítés szempontjából is egyik fontos 

eredményünk a NEA támogatásnak köszönhetően, hogy idén is megjelentethettük a 2018. évi 

falinaptárat (A3 méret, 705 pld.), amely lapjain az Egyetemi Könyvtár és Levéltár ritkán 

megtekinthető történeti térképgyűjteményéből, a XVII. század óta folyamatosan gyarapított 

kartográfiai kincseiből válogatva mutat be néhány különleges darabot. A naptár lapjain a kézzel 

színezett térképek segítségével megelevenednek a Föld különféle tájai és országai. örömmel 

könyveljük el, hogy sok példányt sikerült előállíttatnunk, s több előzetes kérésnek is eleget tehettünk 

így, népszerűsítve kulturális örökségünk kincseit.  

A tavalyi év során a Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata kulturális támogatásának 

köszönhetően már megkezdhettük az épülettúráink látogatásához szükséges korszerű 

eszközök beszerzését. A 2018. évi működési NEA támogatásból folytathattuk az ELTE Egyetemi 

Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztését annak az egyre szélesebb körben sikeres projektünknek a 

keretében, mellyel az Egyetemi Könyvtár egyre gyakrabban jelentkező igény, a könyvtárpalotát 

megnyitó túráinak biztosítunk korszerű, a könyvtári kutatást, az felhasználóink könyvtári 

tartózkodását nem megzavaró technikai hátteret: a támogatásnak köszönhetően most 2 db WAP-
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3, derékra köthető erősíthetőt sikerült vásárolni elektrit mikrofonnal és néhány akkumulátorral, 

amelyek használatát az alapítvány átengedte az Egyetemi Könyvtár részére, hozzájárulva így a 

hatékonyabb munkavégzéshez és a szolgáltatások minőségének fejlesztéséhez. 

A sikeres NEA támogatásnak köszönhetően rendezvényeink látógatói és az eseményeket minőségi, 

komoly szakmai tudásukkal kiszolgáló kollégáink, önkénteseink számára tudtunk szerényebb 

vendéglátást biztosítani az év során az egyéb beszerzésekre nyert támogatásokból. 

Az egyszerűsített foglalkoztatásnak köszönhetően pedig a külső partnerkapcsolatok 

bővítésében és fenntartásában komoly segítséget jelentett az, hogy az elkészült alapítványi naptárak 

ünnepélyesebb, kapcsolati célba juttatása egy az adott intézmények közötti kapcsolattartást jobban 

ismerő kolléga végezhette. 

 

3. Egyéb támogatások és alapítványi tevékenységek, szponzoráció 

A könyv-örökbefogadással egybekötött rendezvényeinkből, illetve eseti támogatásokból összesen 

360.000.- Ft folyt be az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott céljainak megvalósítására. 

A támogatásokból finanszírozni tudtuk/tudjuk az örökbe fogadott könyvek restaurálását. 

A Hagyományok és kihívások könyvtárszakmai rendezvény megvalósítását is segítettük a nemzetközi 

szponzorálás számára lehetőséget biztosítva. 

Ezenfelül RDA Toolkit szolgáltatásra megújíthattuk az alapítvány egyéves előfizetését, illetve 

oktatási célból az előfizetés keretein belül ingyenes workshopokkal támogathattuk az ELTE 

szemináriumait.  

A tavalyi évben, 2017. évben beadott szakmai pályázattal 324.700.- Ft támogatást nyert az 

Alapítvány, melyet egy 2018. februárjára átnyúló, még a támogatási időszak keretében 

megrendezésre kerülő eseményre szánhattunk. 

A közönség- és partnerkapcsolatok ápolásának jegyében rendezvényt szerveztünk a pályázathoz 

kapcsolódóan: a megnyert szakmai támogatásban vállalt rendezvények tervét átalakítva egy széles 

körben meghirdetett, sikeres kiállításunk ünnepélyes záróeseményét finanszíroztuk a pályázati 

forrásból a támogatási időszakon belül, 2018. február 28-án. 

Az érdeklődők az alábbi programokon vehettek részt:  

- A jubileumi év, a reformáció 500. évfordulójának búcsúztatója keretében „Luther-

nyomtatványok” c. igen látogatott kiállításunknak ünnepélyes finisszázst rendeztünk. 

Ennek alkalmával a Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének kulturális 

referatúrája részéről Gáspár Linda mondott köszöntőt. Kálóczi Katalin beszédében kitért a kiállítás 

koncepciójára, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár küldetésére, valamint az Egyetemi Könyvtárért 

Alapítvány munkájára és a könyv-örökbefogadási eredményekre, lehetőségekre. 

https://www.facebook.com/NemetNagykovetsegBudapest/posts/1727929117263118
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- A kiállítás finisszázsán Dr. Knapp Éva tartott előadást a könyvtárban őrzött, a témához 

kapcsolódó dokumentum-kínálatról. A kamarakiállítás kurátoraként Dr. Knapp Éva tárlatvezetése 

során az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár reformációhoz köthető állományáról hallhattak 

előadást az érdeklődők. A kiállítási műtárgyak között fellelhetőek az őszi kiállításmegnyitón a 

Kulturális Örökség Napjai alkalmából Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület 

Önkormányzata által örökbe fogadott kiadványok is. 

- Rendezvényünket az ELTE Egyetemi Koncertzenekar tagjaiból alakult vonósnégyes rövid 

koncertjével nyitottuk meg.  

-A kiállításhoz szerkesztett kétnyelvű katalógus segítségével izgalmas diskurzusra és a reformáció 

örökségének felfedezésére invitáltuk az érdeklődőket. 

- restaurátor- és digitalizáló műhely és munka bemutatása; 

- A vezetett épülettúrák során a látogatók megtekinthették a műemléképület legszebb termeit (aula, 

díszlépcsőház és díszterem, tanácsterem, műemlékraktár, főigazgatói szoba), valamint betekintést 

nyerhettek a restaurátor- és digitalizáló műhelyben folyó munkába. 

 Az érdeklődők között volt néhány könyvtámogató is, aki később könyvet fogadott örökbe. 

A 2018. évi Múzeumok éjszakájának megrendezésekor a Budapesti Monteverdi Kórus 

tiszteletdíjával támogattuk a könyvtárat. 

 

2017 májusa óta egy fő titkársági, illetve bibliográfus, feldolgozó munkatárs koordinálta önkéntes 

munkát vállaló kollégákkal az alapítvánnyal kapcsolatos ügyeket (pályázatok írása, megvalósítása, 

beszerzések, pályázatok elszámolása, rendezvényszervezések). 

 

 
Budapest, 2019. május 17. 

 

  

 
Dr. Kiszl Péter 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
kuratóriumi elnök 
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