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Szakmai beszámoló a Belváros-Lipótváros Kulturális, 
Emberi jogi és Nemzetiségi Bizottsága által 2014. évben 
meghirdetett kulturális pályázatához kapcsolódóan 
 

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány „Újra kinyitja kapuit az Egyetemi Könyvtár” c. rendezvény 

megvalósításához 2014-ben 80.000 Ft támogatást nyert, melynek felhasználásáról, illetve a rendezvény 

tartalmáról ezúton adunk számot. Az Egyetemi Könyvtár felújítási munkálatainak elhúzódása miatt a 

rendezvényt 2015. március 14-én tudtuk megtartani. 

Nagy sikerrel zárult az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2015. március 14-én 

(szombaton), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának támogatásával szervezett, nyílt nappal egybekötött 

könyv örökbefogadási programja: a meghirdetett 12 régi, az ún. ősállományba tartozó kötet egy része a 

restaurálásukat támogató örökbefogadóra talált. 

A megjelent érdeklődők – Kálóczi Katalin főigazgató és dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnök köszöntőjét 

követően – dr. Knapp Éva és dr. Bibor Máté előadásain vehettek részt, majd az 1561 óta szisztematikusan 

gyarapított, nemzetközi viszonylatban is jelentős gyűjteménynek helyet adó, 1876-ban átadott 

könyvtárpalotával ismerkedhettek meg Széles Ágnes és dr. Bibor Máté segítségével, végül pedig Szalaváry 

Miklós segítségével bepillanthattak a könyvrestaurálás folyamatába. A rendhagyó napot Pribojszki Mátyás 

és Szász Ferenc koncertje zárta az aulában (fellépők díja: 50.000 Ft). A rendezvényre összesen 138 fő 

látogatott el. A rendezvényhez kapcsolódóan szóróanyag (150 pld, 11.077 Ft) és egy roll-up (18.923 Ft) 

előállítása történt még meg. 

Képes beszámoló: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.835598286475988.1073741858.122214191147738&type=1  

 

A rendezvény nagy médiavisszhangot váltott ki. A program előzetese két országos televízió reggeli 

hírműsorában is helyet kapott. Az esemény kapcsán dr. Kiszl Péterrel, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 

elnökével forgatott interjúk:  

 

2015. március 10.  

M1 Ma Reggel (helyszíni élő közvetítés a könyvtárból, 1:16:17 - 1:20:08 között)  

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 

http://konyvtar.elte.hu/alapitvany fax: 36-1-411-6737 
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http://www.mediaklikk.hu/media-

lejatszo/?videoId=372486&videoTitle=Ma+reggel&videoDate=2015._m%C3%A1rcius_11  

 

2015. március 11.  

ATV Start Plusz (élő stúdióbeszélgetés) 

http://www.atv.hu/videok/video-20150312-elindul-az-elte-konyv-orokbefogadasi-programja  

 

Az MTI híre alapján Kálóczi Katalin főigazgatóval és dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnökkel készült számos 

összeállításból két példa:  

http://hvg.hu/kultura/20150312_Fogadjon_orokbe_konyveket  

http://www.origo.hu/kultura/20150312-konyveket-fogadhatunk-orokbe.html 
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