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Szakmai beszámoló 
 

Mutassa be a támogatott program kapcsán elért legfontosabb eredményeket, írja le, hogy a 

megvalósított program célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, és ha 

igen mennyiben (az eltérés módja és indoka): 

A közönség- és partnerkapcsolatok jegyében az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány által támogatott ELTE 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár a megpályázott támogatást a módosított pályázat értelmében a Luther-

nyomtatványok című kiállításunk ünnepélyes finisszázsának megrendezésére fordíthatta. 

• Az érdeklődők meghallgatták az Egyetemi Könyvtár és Levéltár elismert kollégájának (az MTA 

tudományos tagja, tudományos referens asszony) előadását az erre az alkalomra a tárlóinkba 

kiállított, az európai kulturális örökség részeként komoly értékkel bíró, a reformációhoz köthető 

állományunk darabjai kapcsán. 

• Az eseményen résztvevők köszöntőt hallhattak a Németországi Szövetségi Köztársaság 

Nagykövetségének kulturális referatúrája részéről is, mely az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány és 

az EKL számára újabb kultúrközi kapcsolatteremtésre nyújt lehetőséget. 

• Az eseményen részt vett Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzatának kulturális tanácsnoka 

is, akinek köszönhetően így tovább mélyíthető az Egyetemi Könyvtár és Levéltár és az V. kerület 

kultúrát, művészetet támogató partnersége. 

• A kiállítási műtárgyak között fellelhetőek az őszi kiállításmegnyitón a Kulturális Örökség Napjai 

alkalmából Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata által örökbe fogadott 

kiadványok. Ennek kapcsán a könyvtár főigazgatója ismertette az Alapítvány könyv-örökbefogadási 

programját is, és a látogatók így bepillantást nyerhettek a restaurátor és digitalizálási műhelyben 

folyó munka fontosságába. 

• Az Alapítvány által támogatott EKL technikai és informatikai színvonalának korszerűsítésétre is 

jelentős pályázati összeget tudtunk fordítani. Az esemény dokumentálását s későbbi nyilvánossá 

tételét jól szolgálja a vásárolt videokamera. Továbbá az alapítvány által támogatott, nagy műemlék-

terekkel rendelkező terekben a látogatások, tudományos előadások és ünnepélyes alkalmak, mint 

a kiállítás finisszázsa is, hangosításának minőségi javítása érdekében beszerezhettünk egy mikrofon 

keverőpultot, hosszabb jelkábeleket, valamint az alapítvány szervezésében is gyakori könyvtári 

tárlatvezetéseket és épülettúrákat is segítő 2 darab mikroport-szettet és 2 darab vezeték nélküli 

mikrofont. 

• A marketing céllal a plakátra és a meghívókra nyert támogatás révén megfelelő papírra nyomtatva 

tudtuk terjeszteni az eseményt, s az invitálást méltó módon egy a reformáció jelentőségét 

reprezentáló metszetet terveztünk a szóróanyagra. Továbbá a már ISBN és ISSN számmal is ellátott 

kétnyelv kiállításkatalógus újranyomását is vállalhattuk. 
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• Az adminisztratív eszközök beszerzése pedig nagy mértékben segítette a rendezvény és a finisszázs 

sikerét. 

Mutassa be, hogy a pályázata megvalósításával a szervezet milyen társadalmi szükségletet elégített ki, 

valamint annak társadalmi hatását: 

A 2005-ben létrejött EKA alapító okiratában megfogalmazott céljainak 2017-ben és 2018. év első 

harmadában 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, akik egyetértenek a cél 

fontosságával, és saját eszközeikkel hajlandók segíteni azok teljesülését. 

A közönség- és partnerkapcsolatok jegyében az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány által támogatott ELTE 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár a megpályázott támogatást a módosított pályázat értelmében a Luther-

nyomtatványok című kiállításunk ünnepélyes finisszázsának megrendezésére fordíthatta. 

• Az érdeklődők meghallgatták az Egyetemi Könyvtár és Levéltár elismert kollégájának (az MTA 

tudományos tagja, tudományos referens asszony) előadását az erre az alkalomra a tárlóinkba 

kiállított, az európai kulturális örökség részeként komoly értékkel bíró, a reformációhoz köthető 

állományunk darabjai kapcsán. 

• Az eseményen résztvevők köszöntőt hallhattak a Németországi Szövetségi Köztársaság 

Nagykövetségének kulturális referatúrája részéről is, mely az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány és 

az EKL számára újabb kultúrközi kapcsolatteremtésre nyújt lehetőséget. 

• Az eseményen részt vett Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzatának kulturális tanácsnoka 

is, akinek köszönhetően így tovább mélyíthető az Egyetemi Könyvtár és Levéltár és az V. kerület 

kultúrát, művészetet támogató partnersége. 

• A kiállítási műtárgyak között fellelhetőek az őszi kiállításmegnyitón a Kulturális Örökség Napjai 

alkalmából Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata által örökbe fogadott 

kiadványok. Ennek kapcsán a könyvtár főigazgatója ismertette az Alapítvány könyv-örökbefogadási 

programját is, és a látogatók így bepillantást nyerhettek a restaurátor és digitalizálási műhelyben 

folyó munka fontosságába. 

A kiállítást megközelítőleg 92 fő tekintette meg. 

Mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járult hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet 

fenntarthatósága különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek 

bevonására): 

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

adminisztratív feladatokat, pályázati tevékenységeket térítésmentes munkával valósítottuk meg, melyben 

idén újabb önkéntesünk vett részt, ami azt mutatja, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása mellett 

egyre több elkötelezett segítő áll. 

A támogatásból folytathattuk az Alapítvány infrastruktúrájának fejlesztését is: az adminisztratív eszközök 

beszerzésén túl olyan technikai eszközöket is be tudtunk szerezni, amelyek használatát az Alapítvány 

átengedte az Egyetemi Könyvtár és Levéltár részére, így is hozzájárulva ahhoz, hogy a vásárolt 

videokamerával, a mikrofon keverőpulttal és az egyéb audio eszközökkel (2 darab mikroport szett, 2 

darabos vezeték nélküli mikrofon) minőségi módon dokumentálhassuk rendezvényeinket, illetve minőségi 

módon  javíthassuk az előadások, események, tárlatvezetések, kiállításmegnyitók és finisszázsok 

hangosítását a nagy belső terű műemlék-termeinkben. 
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Eddig is elkötelezett önkénteseink így szakmai tudásukat megfelelő technikai háttérrel biztosítva kínálhatják 

fel a nyilvánosság számára. 

A rendezvény időpontja: 2018. február 28. 
A program helyszíne: ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
A rendezvény címe: Luther-nyomtatványok kiállítás finisszázsa az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban 
 
A rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők száma): 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2018. február 28-án a 

reformáció 500. évfordulója alkalmából Luther Márton munkásságát és tanításának magyarországi hatását 

bemutató nagy sikerű kamarakiállításának finisszázsára invitálta az érdeklődőket. Ennek keretében 

a Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének kulturális referatúrája részéről Gáspár Linda 

mondott köszöntőt. Kálóczi Katalin főigazgató beszédében kitért a kiállítás koncepciójára, az Egyetemi 

Könyvtár küldetésére, valamint az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány munkájára. Az érdeklődők számára a 

kamarakiállítás kurátora, Dr. Knapp Éva tartott tárlatvezetést az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

reformációhoz köthető állományáról. A rendezvényen közreműködött az ELTE Művészeti Együttesének 

vonósnégyese; közreműködött Nemes Csaba és Klein Zsófia hegedűn, Horváth Barbara brácsán és Kéri 

Zsuzsanna csellón. Látogatók száma 92 fő volt.  (https://www.konyvtar.elte.hu/en/node/4058) 

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 2017-

ben és 2018. év első harmadában 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, akik 

egyetértenek a cél fontosságával, és saját eszközeikkel hajlandók segíteni azok teljesülését. 

A közönség- és partnerkapcsolatok jegyében az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány által támogatott ELTE 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár a megpályázott támogatást a módosított pályázat értelmében a Luther-

nyomtatványok című kiállításunk ünnepélyes finisszázsára fordíthatta. Az őszi kiállításmegnyitón a Kulturális 

Örökség Napjai alkalmából Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata több kiadványt 

is örökbe fogadott, támogatva ezzel a reformáció örökségét képező kulturális értékeink restaurálását és 

megőrzését az utókor számára. 

A sikeres reformáció tematikájú kiállítás finisszázsának programját (melyet a kiállítás sikeres megnyitójának 

és a finisszázst megelőző látogatottság tapasztalatára építve szerveztük meg) az egyetemi és könyvtári 

honlapon is meghirdettük, valamint szélesebb körben külső partnereinknek is küldtünk meghívót, illetve 

plakátjainkat egyéb hirdetőfelületeken is közzétettük az Egyetemi Könyvtár és Levéltár épületén kívül és 

belül. 

A reformáció jubileumi évének zárásaként a Biblia jelentőségénél elidőzve külön tárlóban mutattuk be a 

Biblia magyar nyelvű fordításait, és a lutheri tanokat valló Nádasdy- és Thurzó-család hosszú időn át 

használt, bejegyzésekkel ellátott Bibliáját, továbbá az evangélikus teológiai vizsgatételek kerültek kiállításra. 

A programon részt vevők így az európai összetartozás kulturális alapjait megváltoztató hagyományokat őrző 

kincseket láthattak, s e hagyomány megőrzésének és továbbadásának jelentőségére is felhívhattuk a 

figyelmet a kiállítás révén. 
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A visszajelzések alapján mind a résztvevő kollégáink és önkénteseink, mind a látogatók igénylik az ilyen 

jellegű kiállításokat és bemutató előadásokat, s így az Alapítvány könyv-örökbefogadási programját is újra 

nagyobb érdeklődés övezte. 

Az esemény sikeres megrendezése és a kiállítás látogatottsága komoly alapot képezhet a kollegiális és az 

önkéntesek közötti kohézió megerősítésére. 

Mutassa be a program legérdekesebb történetét/eseményét a program egy résztvevőjének személyes 

tapasztalatai alapján: 

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Főigazgatói titkárságán dolgozó önkéntes kolléga részt vett az esemény 

megszervezésében és kommunikációjában, alább ő foglalja össze személyes tapasztalatait: 

A 2017. őszén megnyitott kiállításunk komoly érdeklődésre tett szert: a kiállítás egész időtartama alatt 

folyamatosan köszönthettünk látogatókat, s a gyűjteményünkhöz tartozó értékek felvonultatásával 

izgalmas diskurzusra, és a kiállított művek a reformáció örökségének felfedezésére kínáltak lehetőséget az 

érdeklődők számára. Ezt tapasztalva úgy gondoltuk a vezetőséggel egyeztetve, hogy érdemes lenne egy 

ünnepélyesebb finisszázzsal zárni a kiállítást. 

Titkársági munkatársként a rendezvén megszerzésének minden szakaszában részt vállalhattam. A könyvtári 

vezetőséggel történő egyeztetést követően több nyelven meghívókat és plakátot szerkesztettem, s küldtem 

ki érintett partnereink számára, felkéréseket fogalmaztam előadóink és a fellépők részére. Őszinte 

örömömre mindenki azonnal elfogadta a felkérést, szívesen csatlakozott a finisszázs programjához. Ezután 

a különböző kommunikációs csatornákon közzé kellett tennem a programot, illetve felvenni a kapcsolatot 

az ELTE-n belüli kommunikációs munkatársakkal, hogy segítsék az esemény népszerűsítését. Közben 

gondoskodni kellett a már ISSN számmal ellátott kétnyelvű kiállításkatalógus újranyomásán is, továbbá 

felügyelni a rendezvény alatt a résztvevő önkéntes kollégák munkáját, s fogadni a finisszázsra érkező 

látogatókat. A finisszázs arra is lehetőséget teremtett, hogy az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-

örökbefogadási programját szóróanyagokkal is népszerűsítsük, mellyel a támogatók segíthetik értékes 

állományunk megóvását.  

Az esemény jellege tehát lehetőséget adott számomra arra, hogy könyvkincseink, a „Luther-

nyomtatványok” − melyek a reformáció kapcsán fél évezreddel ezelőtt megváltoztatták a korabeli Európa 

vallási arculatát − kiállításával ismét felhívjuk a figyelmet a könyvek mindenkori jelentőségére, 

a Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének kulturális referatúrájának jelenlétében. 
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