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Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 
Önkormányzat Kulturális tanácsnoka által kiírt a kerület 
közművelődését segítő, 2016. II. félévében és 2017. elején, 
ill. 2016. szept. 23-30. között a Belvárosi Művészeti Napokon 
megvalósuló kulturális programok, rendezvények, 
események anyagi támogatására című pályázathoz 

 

Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány „Kulturális Örökség Napjai 2016” című pályázatának megvalósításához 2016-

ban 200.000 Ft támogatást nyert, melynek felhasználásáról ezúton adunk számot.  

Az Európai Örökség Napjai fontos szerepet töltenek be az európai identitástudat kialakításában, valamint a közös 

értékek felfedezésében. Az ELTE Egyetemi Könyvtár küldetésének tekinti kulturális örökségünk megismertetését a 

társadalom széles rétegeivel, és erősíteni kívánja a polgárokban ezen örökség megóvásának igényét, ezért a 

rendezvény keretében évről-évre kitárja kapuit az érdeklődők előtt.  

Az Egyetemi Könyvtár a 2016-os évben különleges programokkal igyekezett látogatóit közelebb vinni hazánk 

kulturális kincseihez. Egyedülálló fotógyűjtemény (ld.: melléklet, fotódokumentáció) segítségével mutattuk be a 

könyvtárpalota egykori és mai arcát, a 2015. év elején felújított Díszterem és a főigazgatói szoba páratlan 

szépségű mennyezetfreskóit és a gyűjtemény néhány különleges darabját. A nap során a látogatócsoportok 

bepillanthattak a restauráló műhely rejtelmeibe, betekintést nyerhettek a digitalizálás folyamatába, valamint 

megismerkedhettek a könyvtári munka titkaival. 

Az elnyert támogatásból a Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódó kiállítás felmerült költségeit álltuk, ezzel is 

színesítve a programot. Az Egyetemi Könyvtár történetéről rendezett fotókiállítás megnyitójára érkezett 

látogatókat megvendégeltünk, amelyet az elnyert összeg segítségével tudtunk finanszírozni, emelve az esemény 

színvonalát. A fotókiállítás azóta is megtekinthető az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Tanácstermében.  
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Fotódokumentáció 
 

 

Ismeretlen alkotó: Egyetemi Könyvtár, díszterem, 1940 

körül, giclée nyomat, 2016. Fortepan. 

Erdélyi Mór: Egyetemi Könyvtár, díszterem, 

1920 körül, giclée nyomat, 2016. 

 

Erdélyi Mór: Egyetemi Könyvtár, munkaszobák, 1920 

körül, giclée nyomat, 2016. 

Klösz György: Egyetemi Könyvtár, 1876-1884 

között 

 

Erdélyi Mór: Egyetemi Könyvtár, 

munkaszobák, 1920 körül, giclée nyomat, 

2016. 

 

Ismeretlen alkotó: Egyetemi 

Könyvtár, 1920 körül, giclée 

nyomat, 2016. 

 

Ismeretlen alkotó: Egyetemi Könyvtár, 

1930 körül, giclée nyomat, 2016. Fortepan. 

 



 

Klösz György: Egyetemi Könyvtár, 

1875 körül, giclée nyomat, 2016. 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest 

Gyűjtemény. 

 

Divald Károly: Egyetemi 

Könyvtár, 1880-1900 között, 

giclée nyomat, 2016. 

In: A királyi magyar egyetemek 

épületei, I. kötet, Budapest, 1900. 

 

Klösz György: Egyetemi 

Könyvtár, 1875 körül, 

giclée nyomat, 2016. 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 

Budapest Gyűjtemény. 

 

 


