
1 
 

 
 
 

 
Beszámoló és jelentés az 

Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 
2015. évben végzett tevékenységéről 

 
 
Az alapítvány a korábban végzett tevékenységének köszönhetően 2015-ben – a 2014. évi személyi 
jövedelemadó 1% felajánlásával – 139.355 Ft összeget kapott. 
 

I. Közhasznú tevékenységek bemutatása: 
 

1. Ismeretterjesztő és kulturális tevékenységek, valamint kulturális örökség megóvása: 
a. Nyílt nappal egybekötött könyv örökbefogadás (2015.03.14.) 
b. Pázmány-nap (2015.05.08.) 
c. Múzeumok éjszakája (2015.06.20.) 
d. Kulturális Örökség Napjai (2015.09.19.)  

Célcsoport: a könyvek, az építészet, történelem és művészet iránt érdeklődő közönség, 
kulturális tevékenység (összesen 722 fő) 
 

Az 1. pontban felsorolt tevékenység az alapítvány Alapító okiratának III. pontjában lefektetett 
közhasznúsági feladatok körébe tartozik, ezzel az alapítvány közhasznúsági feladatainak 2015. évben 
eleget tett. 

 
A III. pontban ismertetjük részletesen a megvalósult programokat. 
 

II. Média megjelenések 
 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2015. március 14-én 
(szombaton), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának támogatásával szervezett, nyílt nappal 
egybekötött könyv örökbefogadási programja nagy sajtó visszhangot váltott ki. A program előzetese 
a rendezvény előtti héten két országos televízió reggeli hírműsorában is helyet kapott.  
 
Az esemény kapcsán dr. Kiszl Péterrel, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány elnökével forgatott 
interjúk:  
 
2015. március 10.  
M1 Ma Reggel (helyszíni élő közvetítés a könyvtárból, 1:16:17 - 1:20:08 között)  
http://www.mediaklikk.hu/media-
lejatszo/?videoId=372486&videoTitle=Ma+reggel&videoDate=2015._m%C3%A1rcius_11  
 
2015. március 11.  
ATV Start Plusz (élő stúdióbeszélgetés)  
http://www.atv.hu/videok/video-20150312-elindul-az-elte-konyv-orokbefogadasi-programja  

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 
www.konyvtar.elte.hu  
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Az MTI híre alapján Kálóczi Katalin főigazgatóval és dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnökkel készült 
számos összeállításból két példa:  
http://hvg.hu/kultura/20150312_Fogadjon_orokbe_konyveket  
http://www.origo.hu/kultura/20150312-konyveket-fogadhatunk-orokbe.html  
 
Az alapítvány Egyetemi Könyvtárat támogató komplex tevékenységét a Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatás című könyvtár- és információtudományi szakfolyóiratban 2015 nyarán megjelent 
tanulmány tárgyalja részletesen: 
 
Kiszl Péter: Alapítvány a könyvtárért: közgyűjteményi forrásteremtés civil eszközökkel. In: 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 62. évf. 2015. 6. sz. 223-245. p. 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=6064&issue_id=571 
 
 
III.Támogatásokból megvalósított feladatok 2015-ben: 

 
Az ELTE Egyetemi Könyvtár a 2015. évben összesen hat pályázati forrás fölött rendelkezhetett, 
melyekkel közhasznú tevékenységeket látott el. 
  

1. Pályázati azonosító: NEA-KK-14-M-1342 
 Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

A 2014. évben elnyert 900.000 Ft-os működési támogatásból a 2015. évben a könyvtár 
infrastruktúra fejlesztését tudtuk támogatni egy notebook és egy laptop készülék megvásárlásával. 
Ezen felül ebből a támogatási forrásból rendeztük az alapítvány adminisztratív (ügyviteli költségek: 
könyvelési és ügyvédi díjak, irodaszer, utazási költség) és informatikai fogyóeszközeivel 
(billentyűzet, egér, pendrive) kapcsolatos kiadásainkat is. 

 
2. Pályázati azonosító: NEA-KK-15-M-1920 
 Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

A 2015. évben beadott működési pályázattal 1.200.000 Ft támogatást nyert az alapítvány. 2015-ben 
alapvetően adminisztratív költségeinket fedeztük a támogatásból (ügyviteli költségek: irodaszer, 
bankköltség, ügyvédi és közjegyzői díjak). Az alapítvány egyik alapvető célja az Egyetemi Könyvtár 
technikai színvonalának korszerűsítése: ezt 2016-ban egy jó minőségű fényképezőgép és hozzávaló 
optika, két különböző méretű projektor és egy OCR karakterfelismerő program megvásárlásával 
tudtuk megtenni. Ezek nagymértékben támogatják a szolgáltatások minőségi emelését, többek 
között az olvasók és kutatók számára több dokumentumot tudunk digitalizált változatban is 
közzétenni ezzel segítve kutatásaik eredményességét. 
 

3. Pályázati azonosító: NEA-KK-15-Sz-1442 
 Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

A 2015. évben beadott szakmai pályázattal 1.000.000 Ft támogatást nyert az alapítvány. 
A közönség- és partnerkapcsolatok ápolásának jegyében két rendezvényt is szerveztünk a 
pályázathoz kapcsolódóan: a Pázmány napot 2015. május 8-án, illetve a Kulturális Örökség Napjait 
2015. szeptember 19-én.  
Az érdeklődők az alábbi programokon vehettek részt:  
- szakmai előadások, melyeket elismert könyvtáros kollégák tartottak; 
- könyvbemutató (ELTE Egyetemi Könyvtár szakmai munkásságát bemutató kötet); 
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- restaurátor és digitalizáló műhely és munka bemutatása; 
- vezetett épülettúrák, melynek során a látogatók megtekinthették a műemléképület legszebb 
termeit (aula, díszlépcsőház és díszterem, tanácsterem, műemlékraktár, főigazgatói szoba többek 
között Ráday Mihály és Dr. Szögi László vezetésével). 
Rendezvényeinken megközelítőleg 200 fő vett részt, valamint az érdeklődők között volt néhány 
lelkes könyvtámogató is, aki később könyvet fogadott nálunk örökbe. A pályázati forrásból 2015-
ben egy fő képzési költségét fedeztük. 2016-ban az alapítvány 10 éves jubileumára díszpárnákat 
készíttetünk, melyek a méltán híres épület, illetve nagyolvasó falain is látható múzsát és 
gondolkodót ábrázolják. Az Egyetemi Könyvtár technikai színvonalának korszerűsítése és az 
értékes állomány megóvásához, megvédéséhez is hozzájárult 2016-ban az alapítvány egy 
restaurátor vasaló és hozzávaló kellékeinek megvásárlásával. 

 
4. Szerződés száma: IX/A-2138/2014 

 Támogató: Belváros-Lipótváros Önkormányzat  
Nagy sikerrel zárult az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2015. 
március 14-én (szombaton), Belváros-Lipótváros Önkormányzatának támogatásával szervezett, 
nyílt nappal egybekötött könyv örökbefogadási programja: a meghirdetett 12 régi, az ún. 
ősállományba tartozó kötet egy része a restaurálásukat támogató örökbefogadóra talált. A 
megjelent érdeklődők – Kálóczi Katalin főigazgató és dr. Kiszl Péter kuratóriumi elnök 
köszöntőjét követően – dr. Knapp Éva és dr. Bibor Máté előadásain vehettek részt, majd az 1561 
óta szisztematikusan gyarapított, nemzetközi viszonylatban is jelentős gyűjteménynek helyet adó, 
1876-ban átadott könyvtárpalotával  ismerkedhettek meg Széles Ágnes és dr. Bibor Máté 
segítségével, végül pedig Szalaváry Miklós segítségével bepillanthattak a könyvrestaurálás 
folyamatába. A rendhagyó napot Pribojszki Mátyás és Szász Ferenc koncertje zárta az aulában. 
A rendezvényre összesen 138 fő látogatott el. A rendezvényhez kapcsolódóan költségekre 
fordítottuk a támogatást: szóróanyagra (150 pld) egy roll-upra, és a fellépők tiszteletdíjára. 

 
5. Szerződés száma: III-1043/2015 

 Támogató: Belváros-Lipótváros Önkormányzat  
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány „Rejtőzködő értékek az Egyetemi Könyvtárban - az 
Egyetemi Könyvtár turisztikai vonzerejének fokozása” c. pályázatának megvalósításához 2015-ben 
300.000 Ft támogatást nyert. A korábbi évek pályázatainak folytatásaként 2015-ben egyrészt az 
épület falán ízléses, a műemléki környezethez maradéktalanul illeszkedő tábla elhelyezését 
terveztük, másrészt marketing tevékenységünk kiegészítését kívántuk megvalósítani roll-upok, 
megállító táblák és egyéb kiegészítők (szóróanyagok, tollak, mappák, dekorációs eszközök) 
készíttetésével, vásárlásával. Tekintettel a támogatás összegére, valamint a tábla elhelyezéséhez 
szükséges műemlékvédelmi eljárás bonyolultságára és hosszára, az elnyert támogatást teljes 
egészében marketing tevékenységünkre fordítottuk. A támogatásból több tájékoztató eszközt 
(paravánok, roll-up, információs, várakoztató és irányító táblák, szórólaptartók) sikerült 
elkészíttetni, melyek segítségével mind a magyar, mind a külföldi látogatók és könyvtárhasználók 
hasznos információkhoz juthatnak az ELTE Egyetemi Könyvtár épületéről és szolgáltatásairól. 
Ezen felül egyéb dekorációs kiegészítők vásárlása valósult meg. 
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6. Szerződés száma: IX/A-2140/2015 
 Támogató: Belváros-Lipótváros Önkormányzat  
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2015-ben 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a 
2015. évi Múzeumok Éjszakája rendezvény megvalósításához. Népszerű programnak bizonyultak 
az épületet és a könyvtár történetét bemutató épülettúrák, melyeket többek között Ráday Mihály, 
valamint dr. Szögi László tartottak és melynek keretein belül az érdeklődők eredeti erdélyi muzeális 
dokumentumokat is megtekinthettek. Minden évben, így 2015-ben is nagy sikernek örvendtek a 
restaurátor és digitalizáló műhely programjai, melyen mindig nagyon sokan vesznek részt a 
gyerekektől kezdve a felnőttekig. 2015-ben megrendezésre került a Végtelen Könyvtár c. 
fotókiállítás is, amelyet Rosta József fotóművész álmodott meg, valamint gyerekeknek szóló 
kézműves foglalkozásokat is tartottunk, mely során megismerkedhettek a kalligráfia alapjaival. 
2015-ben először a látogatók a Folyóirat raktárba is bebocsájtást nyerhettek, mely szintén nagy 
népszerűségnek örvendett. Programjainkon közel 400 látogató vett részt. Az elnyert támogatást 
teljes egészében a rendezvényhez kapcsolódó költségek ellentételezésére fordítottuk (gyerekeknek 
szóló kézműves foglalkozásokhoz kapcsolódó anyagvásárlás, fotóművész tiszteletdíja és 
rendezvényhez kapcsolódó szóróanyag előállítása). 
 

7. A könyv örökbefogadással egybekötött rendezvényeinkből, illetve eseti támogatásokból összesen 
509.756 Ft folyt be az alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott céljainak megvalósítására. 
A támogatásokból finanszírozni tudtuk az örökbe fogadott könyvek restaurálását, valamint a 
Hagyományok és Kihívások könyvtárszakmai rendezvény megvalósítását is támogattuk. Ezen 
felül egyéves előfizetést köthettünk az RDA Toolkit szolgáltatásra. 

 
Budapest, 2016. május 3. 
 
  

Dr. habil. Kiszl Péter 
 kuratóriumi elnök 


