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Beszámoló és jelentés az 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
2014. évben végzett tevékenységéről 

 
 
 

Az alapítvány a korábban végzett tevékenységének köszönhetően 2014-ben – a 2013. évi személyi 
jövedelemadó 1% felajánlásával – 81.546 Ft összeget kapott. 

 
I. Közhasznú tevékenységek bemutatása: 

 

1. Ismeretterjesztő tevékenység 
a. Varázslók Pálcája 2013/2014 évad (2014-ben 5 beszélgetés) szervezése, PR-ja, Lábass 

Endre, író, festő beszélgetéssorozatának 3. évadja, 2 hetenként, péntek estéken 
(alapítványi önkéntes munka keretében valósult meg). 
Célcsoport: a művészet (művészek) és a tudomány (tudósok) iránt érdeklődő közönség, 

kulturális tevékenység (alkalmanként 20-25 fő) 
 

A NEA-KK-13-SZ-0141. számú pályázat (850.000 Ft) teremtett arra lehetőséget, hogy megrendezhessük 

a Lábass Endre „Varázslók pálcája” beszélgetéssorozatának 3. évadát. A pályázat 2014. április 20-án 
került elszámolásra. 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 

Az 1. pontban felsorolt tevékenység az alapítvány Alapító okiratának III. pontjában lefektetett 

közhasznúsági feladatok körébe tartozik, ezzel az alapítvány közhasznúsági feladatainak 2014. évben 
eleget tett. 
 

II. Média megjelenések 
1. 2014 tavaszán az V. kerületi önkormányzat kábeltévéje, a City TV „Városmesék” címen két 

kisfilmet forgatott az ELTE Egyetemi Könyvtárban. A „Nemzeti értékeink az Egyetemi 
Könyvtár állományában” című film az ősállomány legkülönlegesebb darabjait, Mátyás király 
Corvináinak és az egyetemalapító Pázmány Péter magánkönyvtárának fennmaradt darabjait 

mutatja be.  
Elérhetőség: https://citytv.hu/TV_adas/422-
Varosmesek_quotNemzeti_ertekeink_az_Egyetemi_konyvtar_allomanyabanquot 

A másik kisfilm az Egyetemi Könyvtár történetéről szól, melyben bemutatásra kerül az 
impozáns műemléképület, külön figyelmet szentelve a díszteremre és a restaurátor 

műhelyre.  
Elérhetőség: https://citytv.hu/TV_adas/430-Varosmesek_Az_Egyetemi_Konyvtar_tortenete 
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III.Támogatásokból megvalósított feladatok 2014-ben: 
 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár közel fél évig zárva tartott egy nagyszabású energetikai felújítás 
következtében (KEOP pályázat). Emiatt sajnos nem volt mód a korábbi évek méltán népszerű könyvtár 
népszerűsítő programjainak megrendezésére (pl. Múzeumok éjszakája). A mérsékelt nyitva tartás ellenére 

ugyanakkor számos kiemelkedő eredményről tudunk beszámolni: 
 
1.1 Erősítettük az alapítvány pályázati tevékenységét: NEA-KK-14-M-1342 működési pályázaton 

900.000 Ft-ot nyertünk, mely a 2013. évi támogatás kétszerese. A pályázat terhére 2014-ben egy 
notebook készülék beszerzése történt meg és ismét elkészíthettük az ELTE Egyetemi Könyvtár 

könyvritkaságait bemutató reprezentatív éves falinaptárt (A3 méret, 160 pld.). Ezen felül az 
alapítvány mindennapi működésével kapcsolatban felmerülő költségek (posta, bank, könyvelő, 
adminisztráció) finanszírozására nyílt mód a pályázatnak köszönhetően. A működési támogatásból 

2 fő önkéntes 3 alkalommal tudott képzésen részt venni. A képzéseken való részvétel hozzájárult 
ahhoz, hogy az önkéntesek elsajátítsák az önkéntességhez kapcsolódó ismereteket, gyakorlati 
tudnivalókat. Ez a jövőben nagymértékben segíteni fogja az alapítvány munkáját akkor, amikor 

kidolgozásra kerül egy önkéntes program. A pályázat elszámolása 2015. április 17-én került 
benyújtásra. 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 

1.2 Belváros-Lipótváros Önkormányzat pályázatán 150.000 Ft-ot nyert az alapítvány, amelyből egy 

korszerű televízió készüléket szereztünk be. A készüléket az Egyetemi Könyvtár aulájában 
helyeztük el és az alapítvány tevékenységéről, valamint a könyvtár értékes állományáról szóló 
kisfilmeket (pl. „Városmesék”), képeket mutat be a látogatók számára. 

Támogató: Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
 
1.3 Belváros-Lipótváros Önkormányzat pályázatán 80.000 Ft-ot nyert az alapítvány kulturális program 

megszervezésére. Tekintettel a könyvtár fél évig tartó zárva tartására, illetve a felújítási munkálatok 
elhúzódására, a rendezvény lebonyolítására már csak 2015-ben nyílt lehetőség.  

Támogató: Belváros-Lipótváros Önkormányzat 
 

1.4 Egy anonim támogatónak (magánszemély) köszönhetően az Egyetemi Könyvtár 19. századi 
állományába tartozó, erősen rongálódott, sérült magyar folyóiratok kerültek restaurálásra 
(támogatás mértéke: 100.000 Ft volt). 

 
1.5 Az INFODOK Információs és Ügyviteli Szolgáltató Kft. 80.000 Ft-tal támogatta az alapítványt az 

alapítványi célok megvalósításában. A támogatást a restauráláshoz szükséges alapanyagokra, 
kellékekre, illetve eseti kiadások finanszírozására fordítottuk.  

 
 
Budapest, 2015. május 12. 

 
  

Dr. habil. Kiszl Péter 

 kuratóriumi elnök 


