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Szakmai beszámoló 
 
Mutassa be a támogatott program kapcsán elért legfontosabb eredményeket, írja le, hogy a 
megvalósított célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, és ha igen 
mennyiben (az eltérés módja és indoka): 
 
A közönség- és partnerkapcsolatok ápolásának jegyében a pályázati időszak alatt több rendezvényt is 

szerveztünk, a pályázathoz kapcsolódóan a Pázmány napot 2015. május 8-án, valamint részt vettünk a 

Kulturális Örökség Napjain is 2015. szeptember 19-én.  

Az érdeklődők az alábbi programokon vehettek részt:  

• szakmai előadások, melyeket elismert könyvtáros kollégák tartottak; 

• könyvbemutató (ELTE Egyetemi Könyvtár szakmai munkásságát bemutató kötet); 

• restaurátor és digitalizáló műhely és munka bemutatása; 

• vezetett épülettúrák, melynek során a látogatók megtekinthették a műemléképület legszebb 

termeit (aula, díszlépcsőház és díszterem, tanácsterem, műemlékraktár, főigazgatói szoba). 

Rendezvényeinken megközelítőleg 199 fő vett részt, valamint az érdeklődők között volt néhány lelkes 

könyvtámogató is, aki később könyvet fogadott nálunk örökbe. 

Az alapítvány 10 éves jubileumára díszpárnákat készíttetünk, melyek a méltán híres épület, illetve 

nagyolvasó falain is látható múzsát és gondolkodót ábrázolják és melyről úgy gondoljuk, hogy a látogatók 

emlékeiben is jobban megőrződik, és gyakrabban visszatérnek hozzánk, ezért kértünk módosítást erre a 

költségsorra (kiadvány készítés helyett). 

Az Egyetemi Könyvtár technikai színvonalának korszerűsítése és az értékes állomány megóvása, 

megvédése: ezeknek a céloknak az eléréséhez egy restaurátor vasaló és kellékeinek megvásárlásával 

tudtunk hozzájárulni, azáltal, hogy a fellépői díjakra tervezett összeg átcsoportosítását kértük tekintettel 

arra, hogy mindenki önkéntesként vállalta végül a szereplést, utólag sem akartak pénzt elfogadni. 

 
Mutassa be, hogy a pályázata megvalósításával a szervezet milyen társadalmi szükségletet elégített ki, 
valamint annak társadalmi hatását: 

 
A 2005-ben létrejött Egyetemi Könyvtárért Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak 2015-

ben is igyekezett eleget tenni, ezek többek között: a könyvtár szellemiségének fejlesztése, technikai 

színvonalának korszerűsítése, közönség- és partnerkapcsolatainak ápolása, továbbfejlesztése, értékeinek 
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megismertetése mindazoknak a támogatóknak a felkutatása révén is, akik egyetértenek a cél 

fontosságával és saját eszközeikkel hajlandók segíteni azok teljesülését. 

A könyvtár nagyszámú régiséget, ritkaságot őriz. Többek között 185 kódexet, 14 Corvinát, és mintegy 1200 

ősnyomtatványt. 

A közönség- és partnerkapcsolatok ápolásának jegyében a pályázati időszak alatt több rendezvényt is 

szerveztünk, a pályázathoz kapcsolódóan a Pázmány napot 2015. május 8-án, valamint részt vettünk a 

Kulturális Örökség Napjain is 2015. szeptember 19-én.  

Az érdeklődők az alábbi programokon vehettek részt:  

• szakmai előadások, melyeket elismert könyvtáros kollégák tartottak; 

• könyvbemutató (ELTE Egyetemi Könyvtár szakmai munkásságát bemutató kötet); 

• restaurátor és digitalizáló műhely és munka bemutatása; 

• vezetett épülettúrák, melynek során a látogatók megtekinthették a műemléképület legszebb 

termeit (aula, díszlépcsőház és díszterem, tanácsterem, műemlékraktár, főigazgatói szoba). 

Az alapítvány másik alapvető célja az Egyetemi Könyvtár technikai színvonalának korszerűsítése és az 

értékes állomány megóvása, megvédése: ezeknek a céloknak az eléréséhez egy restaurátor vasaló és 

kellékeinek megvásárlásával tudtunk hozzájárulni. PR, marketing tevékenységünket az alapítvány 10. 

jubileumához kapcsolódóan díszpárnák készíttetésére fordítottuk. 

 
Mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járult hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet 
fenntarthatósága különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek 
bevonására): 

 
A támogatási időszakban egy fő vett részt képzésen, civil szervezetek működésével kapcsolatban, mely 

során nagyon sok gyakorlati ismerettel gazdagodott és fel tudott használni a pályázati időszak során. 

A támogatásból folytathattuk az ELTE Egyetemi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztését: egy restaurátor 

vasalót és kellékeit sikerült megvásárolni, amelyek használatát az alapítvány átengedte az Egyetemi 

Könyvtár részére, hozzájárulva így a hatékonyabb munkavégzéshez és az állomány védelméhez, 

megóvásához. Az alapítvány 10 éves jubileumára díszpárnákat készíttetünk, melyekre az itt dolgozó 

kollégák is, akik között sokan önkénteskednek, nagyon büszkék. Ezzel úgy gondoljuk, hogy sikerült erősíteni 

az alapítványhoz fűződő kapcsolatukat. 

Az Alapítvány honlapjának további fejlesztését, tartalmi feltöltését, a rendezvényszervezési és az 

adminisztratív feladatokat, pályázati tevékenységeket térítésmentes munkával valósítottuk meg, melyben 

tavalyhoz képest több önkéntes vett részt, ami azt mutatja, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása 

mellett egyre több elkötelezett segítő áll. 

 
Mutassa be, hogy a program milyen helyi közösségi igényeket szolgál, hagyományokat teremt/őriz, 
hogyan segíti, erősíti, építi a kohéziót: 
 
A 2005-ben létrejött Egyetemi Könyvtárért Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak 2015-

ben is igyekezett eleget tenni, ezek többek között: a könyvtár szellemiségének fejlesztése, technikai 

színvonalának korszerűsítése, 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. 



A közönség- és partnerkapcsolatainkat 2015-ben is erősítettük, a pályázati időszak alatt megtartottuk a 

Pázmány napot, és a Kulturális Örökség napjain is részt vettünk. Programjainkat az egyetemi és könyvtári 

honlapon, illetve egyéb hirdetőfelületeken is közzétettük az épületen belül-kívül, valamint az esedékes 

rendezvényekről a látogatókat szóban is tájékoztatták a kollégák. 

A programjainkon résztvevők magyarság tudatát erősítettük a szakmai előadásainkkal, mely során számos 

kevésbé ismert témáról, személyről tudhattak meg új információkat (pl. Rómer Flóris, Pázmány örökség, 

jezsuiták munkássága, 19. századi építészet). Ezen programjainkat 2016-ban is megtartjuk, illetve a rá 

következő években is, hiszen a visszajelzések alapján van és lesz is igény. 

 
Mutassa be a program legérdekesebb történetét/rendezvényét a program egy résztvevőjének személyes 
tapasztalata alapján: 
 
A Titkárságon dolgozó önkéntes kolléga mindkét szakmai esemény szervezésében részt vett, a lentiekben 

foglalja össze tapasztalatait: 

Mindkét esemény megszervezésében aktívan részt vettem az elejétől a végéig. Először a programtervet 

kellett kitalálni és egyeztetni a vezetőséggel, majd ez alapján felkéréseket írni a meghívott előadók, 

műhelybemutató tartó kollégák részére. Szerencsére mindenki nagyon lelkes volt, így elfogadták a felkérést. 

Ezt követően a különböző hirdetési felületeken közzé kellett tenni a programokat, illetve felvenni a 

kapcsolatot az egyetemen belüli kommunikációs munkatársakkal, hogy segítsenek a rendezvények 

hirdetésében, népszerűsítésében. A rendezvények alatt a résztvevő önkéntes kollégák munkáját is 

felügyelni kellett, illetve a betért látogatókat folyamatosan tájékoztatni az induló programokról. Az 

események arra is lehetőséget teremtettek, hogy népszerűsítsük a könyv örökbefogadási programunkat, 

mellyel a támogatók segíthetik az értékes állomány megóvását, fennmaradását az utókor számára. A 

rendezvények utáni "sajtófeladatokat" is el kellett látni, az elkészült képekből rövid hírt közzétenni. 


