
 

 

 

IX/A-2284/2017 
 

Szakmai beszámoló a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros 
V. kerület Önkormányzat Kulturális tanácsnoka által kiírt a 
kerület közművelődését segítő, 2017. II. félévében és 2018. 
elején, ill. 2017. szept. 19-24. között a Belvárosi Művészeti 
Napokon megvalósuló kulturális programok, rendezvények, 
események anyagi támogatására c. pályázatához 
 

Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzatának felhívására a „Kulturális Örökség Napjai 2017” című 

rendezvényre benyújtott pályázatunkban igényelt 225.000 forintnyi támogatásból 200.000 forint összegű 

támogatást ítélt meg számunkra a Képviselő-testület az 54/2017. (V.8.) számú E.N.E.B. határozata alapján. 

Az IX/A-2284/2017 iktatószámú támogatási szerződésben foglalt összeget a pályázatban vállalt tételekre 

fordítottuk, a jelen szakmai beszámolóban lentebb ismertetett a Kulturális Örökség Napjai keretében az az 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány által támogatott programpontokra, az elnyert támogatási összeghez igazítva a 

tételekre fordítható összeget. 

A támogatásnak köszönhetően a reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. szeptember 16-án  különleges 

programokat tudtunk kínálni az Egyetemi Könyvtár és Levéltár látogatóinak, melyekkel igyekeztünk közelebb 

hozni számukra a nálunk őrzött kulturális kincseket, melyek átrajzolták Európa vallási térképét. 

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából kiemelt eseményként megnyitottuk Luther-nyomtatványok címmel 

kiállításunkat, melynek kapcsán az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programja és 

bemutatása is teret kaphatott. Az ünnepségen a Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata több kiadványt is 

örökbe fogadott, így is támogatva kulturális örökségünk védelmét. A támogatás összegéből szerződés szerinti 

tiszteletdíjat tudtunk fizetni a kiállítás megnyitóján fellépő zenei formációnak, Szilvásy Viktória hegedű- és Rudolf 

András brácsaművésznek, akik 70.000 forintért vállalták a koncertet. (Az eredetileg igényelt 90.000 forintot erre a 

csökkentett összegre módosítottuk). A vendéglátásra igényelt és megkapott 25.000 forint pályázati támogatást a 

kiállítás megnyitóján megjelenő látogatók, fellépők és előadónk megvendégelésére fordítottuk, 25.019 forintnyi 

értékben. A megnyert támogatásból a tervezett kalligráfiai bemutatóra és foglalkozásra is tudtunk költeni, a 

80.000 forint várható tiszteletdíj helyett Buzogány Dezső kalligráfus 50.000 forintért vállalta az igen sikeresnek 

bizonyult betűírás program megtartását. A szóróanyag- és plakátkészítéshez 29.959 forint, illetve 25.823 forint 

értékben vásárolt tonerek révén szélesebb körben és többféle kommunikációs csatornán keresztül is el tudtunk 

jutni a könyvtárhasználókhoz, illetve az V. kerület és a város egyéb kultúra iránt érdeklődő közönségéhez. (Az erre 

a célra elnyert 55.000 forint támogatás mellett az önrészből költöttünk rá.) 
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A kiállítás megnyitóján, illetve az épülettúráinkon a könyvtár palotaépületébe és restaurálási folyamataiba 

betekintést nyerő látogatók, valamint az ebből az alkalomból meghirdetett ismeretterjesztő előadásainkon 

résztvevők így a Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata támogatásának köszönhetően egy magas 

színvonalú eseményen vehettek részt, s a visszajelzések alapján változatosabb formában tudtuk kielégíteni az 

érdeklődők igényeit, tudásszomját. 

 

 


