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Szakmai beszámoló 
 

A támogatás segítségével az alapítvány az alábbi feladatokat tudta megvalósítani a támogatási 

időszakban: 

• Az adminisztrációra és utazási költségekre kapott támogatás hozzájárult az alapítvány mindennapi 

ügyeinek zökkenőmentes, illetve hozzáértő intézéséhez, megfelelő működtetéséhez. 

• Egyik legfontosabb eredményünk, hogy idén is megjelentethettük a 2018. évi falinaptárat (A3 

méret, 705 pld.), mely lapjain az Egyetemi Könyvtár és Levéltár ritkán megtekintett történeti 

térképgyűjteményéből, a XVII. század óta folyamatosan gyarapított kartográfiai kincseiből 

válogatva mutat be néhány különleges darabot. A naptár lapjain a kézzel színezett térképek 

segítségével megelevenednek a Föld különféle tájai és országai. Nagy eredménynek könyveljük el, 

hogy sok példányt sikerült előállíttatnunk, s több előzetes kérésnek is eleget tehettünk így, 

népszerűsítve kulturális örökségünk kincseit. 

• A támogatásból folytathattuk az ELTE Egyetemi Könyvtár infrastruktúrájának fejlesztését annak az 

egyre szélesebb körben sikeres projektünknek a keretében, mellyel az Egyetemi Könyvtár egyre 

gyakoribb, a könyvtárpalotát megnyitó túráinak biztosítunk korszerű technikai hátteret: a 

támogatásnak köszönhetően most 2 db WAP-3, derékra köthető erősíthetőt sikerült vásárolni 

elektrit mikrofonnal és néhány akkumulátorral, amelyek használatát az alapítvány átengedte az 

Egyetemi Könyvtár részére, hozzájárulva így a hatékonyabb munkavégzéshez és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztéséhez. Így az olvasók, a kutatói munka megzavarása nélkül vezethetjük 

túráinkat, könyvbemutatóinkat. 

• Rendezvényeink látogatói és az eseményeket minőségi, komoly szakmai tudásukkal kiszolgáló 

kollégáink, önkénteseink számára tudtunk szerényebb vendéglátást biztosítani az év során az egyéb 

beszerzésekre nyert támogatásokból. 

• Az időszakos foglalkoztatásnak köszönhetően pedig a külső partnerkapcsolatok bővítésében és 

fenntartásában komoly segítséget jelentett az elkészült alapítványi naptárak ünnepélyesebb, 

kapcsolati célba juttatása egy az adott intézmények közötti kapcsolattartást jobban ismerő kolléga 

végezhette. 

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

tapasztalatai alapján: 

Minden évben a legizgalmasabb feladat az alapítványi naptár elkészítésében való közreműködés. Az 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány hetedik alkalommal készíthette el a NEA működési célú támogatásból az 

impozáns éves falinaptárt, mely mindig valamely értékes könyvállományt mutatja be. A titkárságon dolgozó 

önkéntes vett részt a koordinációban, aki az alábbiakról számolt be: 

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 



A 2018-as falinaptárhoz a szakember több témát is javasolt, melyek közül a kuratóriumi elnök kiválasztotta 

azt a művet, amelyből később a naptár elkészült. A szakember ezt követően elkészítette a naptár tartalmát: 

kiválogatta a csillagászat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban őrzött kéziratos vagy nyomtatott 

dokumentumainak különleges, reprezentatív (oktató) metszeteit, megírta hozzájuk a kísérőszöveget, 

valamint a fülszöveget. A digitalizáláson dolgozó munkatárs digitalizálta a képeket, illetve az elkészült 

szövegeket más önkéntes is átolvasta, javította, korrektúrázta. Ezt követően árajánlatokat kértünk egy 

nyomdától. Idén a naptár grafikai tervezését, a kiadvány szerkesztését már önkéntesünk tudta vállalni. A 

végleges terv után rendeltük meg az előállítást a nyomdától. A falinaptárak kiszállításáig a címlistát 

partnerlistánk alapján egyeztettem a kuratóriumi elnökkel és a könyvtári dolgozókkal. Ugyan idén is nagy 

számban tudtuk elkészíttetni a naptárt, mégis nagyon alaposan át kellett gondolni, hogy kinek tudunk 

naptárt küldeni. Ezt követte a naptárak szétosztása, amelyet önkéntesek végeztek javarészt, illetve 

néhányat postai úton juttatunk el a címzettekhez (főképp vidéki címekre). A naptárból az alapítvány 

támogatói, az egyetemvezetés kapott 1-1 pldt, illetve a könyvtár szakmai partnerei. 

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

fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek 

bevonására): 

1. Az Alapítvány pénzügyi műveleteivel (könyvelés, bankköltség) kapcsolatos tevékenységek – az egyre 

sikeresebb és szélesebb körű működés következtében – megnövekedtek. Így ezek költsége is nő. A pályázati 

forrás egy részét ennek finanszírozására fordítjuk. A szervezet fenntarthatóságát alapvetően segítette a 

könyvelői munka. 

2. Az Egyetemi Könyvtár állománya csak különleges alkalmakkor látható ritkaságainak felhasználásával 

reprezentatív éves falinaptár készítése, e muzeális kincsek igényes módon történő nyilvánossá tétele. A 

kiadványt nagyrészt a Könyvtár és az Alapítvány jelenlegi és potenciális támogatóinak, partnereinek VIP 

ajándékaként használjuk fel. 

3. Az alapítvány továbbra is egyre több elköteleződést vállaló önkéntest alkalmaz különböző rendezvényei 

és egyéb marketingkommunikációja során, mellyel az Egyetemi Könyvtár értékeit komoly szakmai 

tudásukkal reprezentálják. Az alapítvány működésével kapcsolatban felmerülő szakmai feladatok ellátása 

céljából a pályázati forrásból szeretnénk időszakos foglalkoztatásra is költeni. 

5. Az utazási költségekre kért támogatási forrást a korábbi évekhez hasonlóan az alapítvány mindennapi 

ügyeinek zökkenőmentes intézésére fordítanánk, melyet önkéntesek látnak el. 

6. Az Alapítvány kommunikációs infrastruktúráját az Egyetemi Könyvtár biztosította. A kommunikációs 

költségeket e pályázat segítségével igyekszünk fedezni. 

7. A pályázati szakaszban a kuratóriumi ülésen résztvevő, az alapítvány működését szakmai tudásukkal és 

kapcsolati tőkéjükkel támogató kurátorok számára szeretnénk egy szerény cateringet biztosítani. 

8. Az Alapítvány különböző tevékenységeit és működésének hatékony fenntartását az infrastrukturális 

fejlesztéseket tekintve, valamint az önkéntesen munkáját segítendő a pályázati forrásból laptop vásárlását 

is tervezzük. 

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

adminisztratív feladatokat, pályázati tevékenységeket térítésmentes munkával kívánjuk megvalósítani. 


