
 

 

 

 

 

 

NEA-KK-19-Ö-M-0189 

Szakmai beszámoló 
 

Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata megvalósításával a szervezet milyen társadalmi szükségletet 

elégített ki, valamint annak a társadalmi hatását! 

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány alapcélja az ELTE Egyetemi Könyvtár rendeltetésével 
összhangban a könyvtár szellemiségének fenntartása, technikai színvonalának korszerűsítése, 
állományának védelme és gondozása, szolgáltatásainak bővítése, minőségi emelése, közönség- és 
partnerkapcsolatainak ápolása, továbbfejlesztése, értékeinek megismertetése mindazoknak a 
támogatóknak a felkutatása révén is, akik egyetértenek a cél fontosságával és saját eszközeikkel 
hajlandók segíteni azok teljesülését. 
Az Alapítvány működési tervei, konkrét céljai: 
1. Az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban őrzött kulturális örökség korszerű állományvédelme 

támogatása, muzeális dokumentumok restaurálásának támogatása, a könyvtár nagyszámú 
régiségének, ritkaságainak bemutatása. 
2. Az önkéntes tevékenység fenntartása és kiterjesztése, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás 
kihasználtsága az Egyetemi Könyvtár és Levéltár működésében. 
3. Olvasást népszerűsítő, illetve egyéb kulturális, tudományos rendezvények támogatása, az 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár nem klasszikus könyvtári tevékenységeinek népszerűsítése. 
4. Informatikai eszközök pályázati beszerzése. 
 

Kérjük, mutassa be, hogy jelen pályázat hogyan járult hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet 

fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek 

bevonására)! 

1. Az Alapítvány adminisztrációs és pénzügyi műveleteivel (könyvelés, bankköltség) kapcsolatos 
tevékenységek finanszírozására a csökkentett összeg nem volt elegendő. Az elnyert támogatás kis 
részét irodaszerre tudtuk fordítani. 
2. Megvalósítottuk az Egyetemi Könyvtár ritkaságainak felhasználásával reprezentatív éves 
falinaptár kivitelezését (A/3 méretben, 150 pld.). Az egyetem történetére vonatkozó 
dokumentumok gyűjtőhelye kezdettől fogva az 1561-ben megalakult Egyetemi Könyvtár volt. A 
naptár lapjain ezekből az emlékekből válogattuk ki az egyetem fontosabb fordulópontjaihoz 
köthető történeti dokumentumokat, fényképeket vagy tárgyakat. A kiadványt a Könyvtár és az 
Alapítvány jelenlegi és potenciális támogatóinak, partnereinek VIP ajándékaként használtuk fel.  
3. Olvasást népszerűsítő rendezvények támogatásához szereztünk be a régi könyvek bemutatásához 
szükséges kesztyűket és porvédő maszkokat.  
4. A pályázati szakaszban a kuratóriumi ülésen résztvevő kurátorok számára egy szerény cateringet 
tudtunk biztosítani. 
5. Az alapítvány működésével kapcsolatban felmerülő szakmai feladatok ellátása céljából a pályázati 
forrásból 4 fő egyszerűsített foglalkoztatására is tudtunk költeni (pályázati adminisztráció, 
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kiadványszerkesztés, kommunikációs és marketing feladatok, beszerzések lebonyolítása feladatok 
ellátására). 
6. Az Alapítvány működésének hatékony fenntartása érdekében a pályázati forrást különböző 
számítástechnikai, illetve kommunikációs eszközök beszerzésére fordítottuk. A router segítséget 
jelent a munkatársi és önkéntesi munkaterekben a wifi lefedettség javításában. Rendezvényeken az 
áramellátás alkalomszerű biztosításához nyújtanak segítséget a hosszabbítók és elosztók az épület 
tereiben. A beszerzett projektorállvány egyszerűsíti a kivetítők megfelelő vetítéshez szükséges 
elhelyezését. 
Az Eötvös-év zárásaként 2019.11.22-én, zártkörű rendezvényen nyílt meg a Könyvtárban A 
pontosság bűvöletében – Eötvös Loránd élete és munkássága c. időszakos tárlat. A kiállítás célja 
nemcsak a szakmai közönség megszólítása, hanem a pályaválasztás előtt álló fiatalok 
érdeklődésének a tudományos szakmák felé irányítása a tudomány digitális eszközökön történő 
interpretálásával. A kivitelezéshez nyújtott segítséget a pályázat digitális eszközök beszerzésének 
lehetővé tételével. A látogatók kiterjesztett valóságon alapuló installáció keretében használhatják a 
virtuális valóság szemüveget és a tabletet. A virtuális valóság szemüvegen keresztül az Eötvös által 
készített sztereóképek lenyűgözték a látogatókat, a tableten elérhető kiterjesztett valóság térképen 
pedig Eötvös alakjának követésével kapunk arról információkat, hogy Eötvös merre járt világban, 
vagy mit neveztek el róla. Az eszközökön olyan eredeti tartalom került bemutatásra, amelyet eddig 
semmilyen formában nem volt látható. A kiállítás meghosszabbítása folyamatban van 2021.07.27-
ig. A kényszerű bezárásig összesen 392 látogató tekintette meg a kiállítást. 
 


