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Beszámoló és jelentés az 
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 

2019. évben végzett tevékenységéről 
 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkáját a 2019-es év során is jelentős mértékben 
támogatta az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány. Különböző pályázatokon elnyert, valamint 
jótékonysági gyűjtésekből befolyt összegekkel segítette a Könyvtár 2019. évi munkáját, melyet a 
Beszámoló és jelentés az alábbiakban ismertet. 
 
I. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

Ismeretterjesztő és kulturális tevékenységek, valamint kulturális örökség megóvása területén 

megvalósult programok: 

a) Kulturális Örökség Napjai - A szórakoztatás házai, a szórakozás helyei c. programsorozat 

(2019.09.21. − Önkormányzati támogatás, kalligráfus tiszteletdíja és a gyerekfoglalkozáshoz 

szükséges anyagok) 

b) Szakmai Nap − Hagyományok és kihívások VIII. (2019.08.30. – Nemzetközi és hazai 

szponzoráció) 

c) Kulturális Örökség Napjai - 315 éve… Kiállítás II. Rákóczi Ferenc emlékezetére c. kiállítás 

(2019.09.21.-10.31. – Önkormányzati támogatásból örökbefogadott kötetek kiállítása)  

d) Belvárosi Művészeti Napok (2019.09.25-27. – Önkormányzati támogatás a 

gyerekfoglalkozáshoz szükséges anyagok beszerzéséhez) 

e) Kutatók Éjszakája (2019.09.27. – Önkormányzati támogatás emlékkoszorú vásárlásához) 

f) Országos Könyvtári Napok (2019.10.3-4. – Önkormányzati támogatás a gyerekfoglalkozáshoz 

szükséges anyagok beszerzéséhez) 

g) „Eötvös Loránd, a tudós tanár c. kiállítás (2019.11.25-től – Önkormányzati és NEA pályázati 

támogatás digitális eszközök beszerzéséhez). 

 

Az felsorolt tevékenységek az Alapítvány Alapító okiratának III. pontjában lefektetett 

közhasznúsági feladatok körébe tartozik, ezzel az alapítvány közhasznúsági feladatainak 2019. 

évben eleget tett. 

 
II. Támogatásokból megvalósított feladatok 2019-ben 

1. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata kulturális pályázat 

2019 

Pályázat: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.23.) évi önkormányzati rendeletében jóváhagyott, a 
kerület közművelődését segítő, 2019. II. félévében és 2020. elején, ill. 2019. szept. 25-29. között a 
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Belvárosi Művészeti Napokon megvalósuló kulturális programok, rendezvények, események anyagi 
támogatására, a Kulturális Örökség Napjai 2019, illetve Országos Könyvtári Napok 2019 
támogatására benyújtott pályázat 
Azonosító: IX / A-2305/2019 
Elnyert összeg: 260.000,- Ft 
 

Az elnyert támogatásból a Kulturális Örökség Napjainak, az Országos Könyvtári Napok, a 
Belvárosi Művészeti Napok és a Kutatók Éjszakája programsorozatához kapcsolódó ELTE 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár programjai során felmerülő költségeket álltuk.  
2019. szeptember 21-én, a Kulturális Örökség Napjainak keretében ismét nyitva álltak az ELTE 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár kapui: A szórakoztatás házai, a szórakozás helyei címmel meghirdetett 
témakörben számos színes kulturális programmal készültünk az eseményre. 
A Rákóczi-év alkalmából nyílt tárlat a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület 
Önkormányzata által örökbefogadott kötetekből, mely 2019. október 31-éig volt látogatható. A 
315 éve… Kiállítás II. Rákóczi Ferenc emlékezetére című kiállítás megnyitóján Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának polgármestere díszoklevelet vett át a könyv-
örökbefogadás alkalmából, Wohlmuth István kulturális tanácsnok pedig köszöntőt mondott, 
kiemelve kulturális értékeink védelmének és megőrzésének fontosságát. A nyitóünnepségen a City 
TV stábja készített felvételeket. Az ünnepélyes megnyitó végén kisebb büfével tudtuk 
megvendégelni a résztvevőket, mely az önkéntesek ellátására fordított összeggel együtt 44.055 Ft 
értéket tett ki. 
A rendezvénysorozatot a Capella Silentium nagy sikerű koncertje zárta, akik többek között Cipriano 
de Rore, Petr Eben, Robert Schumann és Johannes Brahms darabjaiból adtak elő válogatást. A 
fellépő együttes végül ingyenesen vállalta a szereplést, így a tiszteletdíjukra igényelt támogatást az 
önkéntesek ellátására, illetve bővebb kötészeti anyagvásárlásra tudtuk fordítani, melyből a Belvárosi 
Művészeti Napok rendezvény kézműves műhelyét is meg tudtuk hirdetni, továbbá lehetőségünk 
nyílt a kiállítás látogatói számára egyszerű vendéglátás fenntartására. 
Rendezvényeink alatt az aulában Buzogány Dezső kalligráfus tartott bemutatót, beavatva 
vendégeinket a szépírás művészetébe. Az igényelt támogatási összegből tiszteletdíjat fizettünk 
55.000 Ft értékben a kalligráfus számára, aki a meghirdetett esemény alatt biztosította a megfelelő 
eszközöket. 
Könyvkötő műhelyként meghirdetett kézműves foglalkozásunkon egyedi keménytáblás 
könyvecskéket, személyre szabott ajándéktárgyakat készíthettek gyerekek és felnőttek egyaránt. A 
foglalkozáshoz szükséges anyagokat a támogatás keretéből szereztük be 59.506 Ft értékben. 
Az érdeklődők munkatársaink által vezetett épülettúráinkon keresztül betekintést nyerhettek a 
könyvtár történetébe. A restaurátor-bemutató során megismerkedhettek a könyvfertőtlenítés 
folyamatával és a régi könyvkötészeti eljárásokkal. Könyvbemutatónk keretében könyvtárunk 
különleges kiadványaiba nyerhettek betekintést, mely során feltárultak régi nyomtatványaink 
lapokba zárt titkai. 
A támogatás jóvoltából az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2019. szeptember 25. és 27. 
között csatlakozhatott az idei Belvárosi Művészeti Napok rendezvénysorozatához is. Az 
érdeklődők Lapokba zárt kincsek címmel könyvbemutatón vehettek részt, betekintést nyerve 
könyvtárunk régi nyomtatványainak titkaiba. Könyvkötő műhelyünk foglalkozásain gyermekek és 
felnőttek egyaránt egyedi keménytáblás könyvecskét, drótfűzött műanyag fedőlapos füzeteket, 
könyvjelzőket és személyre szabott ajándéktárgyakat készíthettek. 
A Kutatók Éjszakája keretében 2019. szeptember 27-én a 200 éve született Reguly Antal emlékére 
szervezett konferenciával állítottunk emléket az Egyetemi Könyvtár egykori munkatársának. A 
program szervezését vállaló ELTE Finnugor Tanszék nem a tudományos eredmények, hanem a 
kutató szemszögéből nézve nyújtottak ízelítőt a finnugrisztikáról, erről a szerteágazó 
tudományterületről, amelynek egyik első hazai kiválósága és az oroszországi terepmunkákat illetően 
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első kutatója Reguly Antal volt. A helyszín biztosításán túl a támogatás keretében vásárolt 
koszorúval róhattuk le tiszteletünket az Egyetemi Könyvtár egykori munkatársának emléke előtt. 
2019. október 3-4-én, az Országos Könyvtári Napok alkalmával új olvasói rétegeket és 
különböző korosztályok képviselőit sikerült megszólítania az ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltárnak. Több iskolai csoport, felnőttek és nyugdíjasok látogattak el intézményünkbe a 
meghirdetett programokra.  
A programsorozat keretében látogatóink Eötvös Loránd otthonában tettek virtuális sétát, illetve 
részt vettek A 315 éve… Kiállítás II. Rákóczi Ferenc emlékezetére című tárlat vezetésén. 
"Ó, természet! Milyen szép is egy káposzta!" jeligével botanikus könyvbemutatóra kalauzoltuk 
közönségünket, és népszerűnek bizonyult a Zöld játék a könyvtárban címmel meghirdetett előadás is. 
A Könyvtárak az emberért – Felelősségünk a Földért projekt keretében a bemutatónkhoz kapcsolódó 
kvízjátékon elsősorban a támogatásból vásárolt édességeket nyerhettek az érdeklődők.  A kvízjáték 
során a fenntartható könyvtárról szereztek újabb ismereteket vendégeink. A környezetvédelmet és 
a zöld könyvtári fejlesztéseket népszerűsítő programjaink a természet megóvására hívták fel a 
figyelmet. 
Lapokba zárt kincsek és A könyv évezredei címmel könyvtörténeti ritkaságokba „lapozhattak” bele az 
érdeklődők. 
Megteltek könyvkötő műhelyünk asztalai is, melyeknél gyermekek és felnőttek egyaránt egyedi 
könyvecskéket, személyre szabott ajándéktárgyakat készíthettek. A foglalkozáshoz szükséges 
anyagokat a támogatás segítségével sikerült biztosítanunk, mintegy 41.153 Ft értékben. 
Látogatóink emellett könyvtárunk történetével, aktuális kiállításunk dokumentumaival és a 
restaurátor-műhelyben folyó munkálatokkal ismerkedhettek meg. Az ELTE Alumni Központtal 
közösen szervezett Múltidéző program szintén jelentős létszámú látogatót vonzott. 
A kétnapos rendezvényen összesen 542 fő vett részt. 

2. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata civil pályázat 

Pályázat: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.23.) évi önkormányzati rendeletében jóváhagyott, az 
egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatása c. pályázat 
Azonosító: III-1117/2019 
Elnyert összeg: 200.000,- Ft, önrész: 93.930,- Ft 
 
Az Eötvös-év zárásaként 2019. november 22-én nyílt meg az ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltárban (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.), zártkörű ünnepségen A pontosság bűvöletében – Eötvös 
Loránd élete és munkássága című időszakos, interaktív tárlat. A kiállítás meghosszabbítása folyamatban 
van 2021.07.27-ig. A kényszerű bezárásig összesen 392 látogató tekintette meg a kiállítást. 
Az interaktív kiállítás nem titkolt célja lerombolni azt az előítéletet, hogy a fizika unalmas. 
Az első teremben egy hosszú idővonal teszi lehetővé, hogy rendszerezzük Eötvös Loránd 
életútjának fontosabb eseményeit, amelyek közül néhány dinamikusan fényképekkel és eredeti 
dokumentumokkal illusztrált. Annak érdekében, hogy az így kapott kép Eötvös életéről 
személyesebbé váljon, digitális másolatok kerülnek bemutatásra rövid leírásokkal az itt elhelyezett 
3 db tableten. Az első tablet életének kezdeti szakaszát, pályaválasztási dilemmáit mutatja be a 
gyermekkor kedves, majd az érett gondolkodású fiatal felnőtt levelein keresztül. A második tablet 
a heidelbergi diákévek anyagát színesíti, például korabeli metszettel a német egyetemi diákéletről. 
A harmadik tableten pedig Eötvös tanári pályafutásával kapcsolatban jelennek meg bővebb 
információk, például a tavaly vásárolt órai jegyzetének egy-egy érdekes részletét tudjuk felvillantani 
a digitális bemutatás segítségével. 
A második teremben elhelyezett, összesen 6 db Lenovo tablet segítségével, a 19. század végi 
egyetemi fizikaszertár szimbolikus újraalkotásán túl Eötvös Loránd három legfontosabb kísérlete 
került bemutatásra. A felületi feszültséggel, a gravitációval és a Föld forgásával kapcsolatos 
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kutatások, mérések és a hozzájuk szerkesztett eszközök megtekinthetőek és kipróbálhatóak a 
tárlaton. 
A kiállítás célközönsége a 14-18 év közötti korosztály, így az ő érdeklődési körüknek megfelelően 
kerültek kialakításra a bemutatási módok, azonban a kiállítás fiatalabb és idősebb látogatókat is 
bevonja, nekik is élményt nyújt. A célközönség figyelmének fenntartása érdekében a kiállítási 
szövegek mennyisége minimalizált. Olvasandó szövegek helyett hangosított animációk készültek. 
A három kísérlet magyarázata is hangosított animációk segítségével történik, ezáltal (és főként az 
eszközök kipróbálásával) lehetővé válik, hogy a látogató egyszerre több érzékszervével 
koncentráljon egy adott témára, kérdéskörre. 
A tabletek közül majdnem 5 db beszerzését köszönhetjük az elnyert támogatásnak. 

3. Nemzeti Együttműködési Alap pályázata 

Pályázat: Egyetemi Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatása, 2019 NEA - 
működési pályázat 
Azonosító: NEA-KK-19-Ö-M-0189 
Elnyert összeg: 800.000.- Ft, önrész: 22.750.- Ft 
 

A működési költségekként kapott támogatás hozzájárult az alapítvány mindennapi ügyeinek 
zökkenőmentes, illetve hozzáértő intézéséhez, megfelelő működtetéséhez. 
A a marketingkommunikáció és a tudománynépszerűsítés szempontjából is fontos eredményünk a 
NEA támogatásnak köszönhetően, hogy idén is megjelentethettük a 2020. évi falinaptárat (A3 
méret, 150 pld.). Az egyetem történetére, működésére vonatkozó dokumentumok gyűjtőhelye 
kezdettől fogva az 1561-ben megalakult Egyetemi Könyvtár volt. A naptár lapjain ezekből az 
emlékekből válogattuk ki az egyetem fontosabb fordulópontjaihoz köthető történeti 
dokumentumokat, fényképeket vagy tárgyakat. A kiadványt nagyrészt a Könyvtár és az Alapítvány 
jelenlegi és potenciális támogatóinak, partnereinek VIP ajándékaként használtuk fel. 
Az Alapítvány adminisztrációs és pénzügyi műveleteivel (könyvelés, bankköltség) kapcsolatos 
tevékenységek finanszírozására az elnyert támogatás kis részét irodaszerre tudtuk fordítani. 
Olvasást népszerűsítő rendezvények támogatásához szereztünk be a régi könyvek, kódexek 
bemutatásához szükséges cérnakesztyűket és porvédő maszkokat. 
A pályázati szakaszban a kuratóriumi ülésen résztvevő, az alapítvány működését szakmai tudásukkal 
és kapcsolati tőkéjükkel támogató kurátorok számára egy szerény cateringet tudtunk biztosítani. 
Az alapítvány továbbra is egyre több elköteleződést vállaló önkéntest alkalmaz különböző 
rendezvényei és egyéb marketingkommunikációja során, így az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
értékeit komoly szakmai tudásukkal reprezentálják. Az alapítvány működésével kapcsolatban 
felmerülő szakmai feladatok ellátása céljából a pályázati forrásból 4 fő egyszerűsített 
foglalkoztatására is tudtunk költeni (pályázati adminisztráció, kiadványszerkesztés, kommunikációs 
és marketing feladatok, beszerzések lebonyolítása feladatok ellátása). 
Az Alapítvány különböző tevékenységei és működésének hatékony fenntartása érdekében az 
infrastrukturális fejlesztéseket tekintve, valamint az önkéntesek munkáját segítendő a pályázati 
forrásból különböző számítástechnikai, illetve kommunikációs eszközök beszerzésére fordítottuk. 
A router komoly segítséget jelent a munkatársi és önkéntesi munkaterekben a wifi lefedettség 
javításában. Rendezvényeken az áramellátás alkalomszerű biztosításához nyújtanak segítséget a 
hosszabbítók és elosztók az épület különböző tereiben. Gyakran használunk projektorokat, melyek 
elhelyezése folyamatos problémát jelentett. A beszerzett projektorállvány egyszerűsíti a kivetítők 
megfelelő vetítéshez szükséges elhelyezését. 
Az Eötvös-év zárásaként 2019. november 22-én zártkörű rendezvény keretében nyílt meg az ELTE 
Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.) A pontosság bűvöletében – Eötvös 
Loránd élete és munkássága című időszakos, interaktív tárlat. A kiállítás célja nemcsak a szakmai 
közönség megszólítása, hanem a pályaválasztás előtt álló fiatalok megszólítása és érdeklődésüknek 
a tudományos szakmák felé irányítása is a tudományos témák digitális eszközökön, kiterjesztett 



5 
 

valóságban történő interpretálásával. A kivitelezéshez nyújtott segítséget a pályázat digitális 
eszközök beszerzésének lehetővé tételével. 
A látogatók a kiállítás egy kiemelt pontján, kiterjesztett valóságon alapuló installáció keretében 
használhatják a virtuális valóság szemüveget és a tabletet. A virtuális valóság szemüvegen keresztül 
bemutatásra kerülő, Eötvös által készített sztereóképek eddig egytől egyik lenyűgözték a 
látogatókat, a tableten elérhető kiterjesztett valóság térképen pedig Eötvös alakjának követésével 
játékosan kapunk arról információkat, hogy Eötvös merre járt világban, vagy mit neveztek el róla. 
Az eszközöknek kitüntetett szerepe van a kiállításban, hiszen olyan exkluzív, eredeti tartalom került 
általuk bemutatásra, amelyet eddig semmilyen formában nem láthatott a nagyközönség. 

4. Egyéb támogatások és alapítványi tevékenységek, szponzoráció 

2019-ben a pályázatokon elnyert támogatásokon (összesen 1.260.000,- Ft) kívül további 
támogatásokat is kapott az alapítvány. 
 
a.) Könyv-örökbefogadás 

2019-ben 8 kötet került örökbefogadásra, ennek keretében összesen 520.000,- Ft értékben 
kaptunk támogatást, amelyből finanszírozni tudtuk/tudjuk az örökbe fogadott könyvek 
restaurálását. 

b.) Személyi jövedelamdó 

Az Alapítvány a korábban végzett tevékenységének köszönhetően 2019-ben a 2018. évi 

személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásának köszönhetően 100.575.- Ft összeget kapott. 

c.) Eseti támogatások 
Eseti támogatásokból összesen 271.220,- Ft folyt be az Alapítvány Alapító Okiratában 
megfogalmazott céljainak megvalósítására. 
A Hagyományok és kihívások könyvtárszakmai rendezvény megvalósítását segítettük a 
nemzetközi és hazai szponzorálás számára lehetőséget biztosítva. 
Ezenfelül RDA Toolkit szolgáltatásra megújíthattuk az alapítvány egyéves előfizetését.  
Támogattuk egy kétsávos wifi router beszerzését a könyvtár wifi-lefedettségét javítandó. A 
restaurátor műhely vágógép-késének élezését, a külső raktárból történő dokumentumszállítás 
érdekében egy dokumentumszállító bőrönd beszerzését is az Alapítvány vállalta. 

d.) Önkéntes munka 
2019 szeptembere óta egy fő főigazgató-helyettes munkatárs koordinálta az önkéntes munkát 
vállaló kollégákkal az alapítvánnyal kapcsolatos ügyeket (pályázatok írása, megvalósítása, 
beszerzések, pályázatok elszámolása, rendezvényszervezések). 
Az Alapítvány munkáját 2019-ben 11 önkéntes segítette. 
Ezen felül egy közérdekű önkéntessel között szerződés keretében az Alapítvány frissítő 
masszázsban részesítette az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársait 30 órában a 
karácsonyi ünnepek alkalmából. 
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