Közhírré tétetik
Megújult az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriuma
✒ Kálóczi Katalin

2014. március 21-én, pénteken ülést tartott az
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány (EKA) tavalyi év folyamán megújult kuratóriuma.
Az alapító, Petrovics Mária döntése szerint
a kuratórium elnöke Kiszl Péter, az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója lett, további tagjai Ráday Mihály (Kossuth-díjas televíziós operatõr, szerkesztõ és rendezõ, városvédõ); Szalay Krisztián (az ELTE GMF Kontrolling Önálló Osztály
vezetõje); Szögi László (az Egyetemi Könyvtár
nyugalmazott fõigazgatója); Wohlmuth István
(önkormányzati képviselõ, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Kulturális, Emberi Jogi és
Nemzetiségi Bizottság elnöke).
Az eseményen Kiszl Péter kuratóriumi elnök beszámolt az alapítványi iratok és vagyon
átadásáról-átvételérõl, majd a megjelentek jóváhagyták a 2013. évi szakmai és pénzügyi
beszámolót. Kiszl Péter kifejtette, hogy az
EKA segítségével több rendezvény (pl. Kulturális Örökség Napja, Múzeumok Éjszakája,
Lábass-beszélgetéssorozat) valósult meg az
Egyetemi Könyvtárban (EK). Az EKA támogatásának köszönhetõen számos számítástechnikai eszközzel (köztük laptopokkal, kiegészítõkkel) gyarapodott a könyvtár, illetve
sikerült finanszírozni a díszterem (nagyolvasó) korszerû hangosítását, sõt, a szakmai
eseményeket megörökítõ videokamera megvásárlását is. Az alapítvány 2013-ban is támogatta az Egyetemi Könyvtár Évkönyvének
megjelenését, kiadta a könyvtár kincseit bemutató reprezentatív falinaptárt. Az Egyetemi
Könyvtárért Alapítvány számos esetben segítette az Egyetemi Könyvtár napi mûködését,
kisebb-nagyobb kiadások fedezésével.
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Az EKA bevételi forrásai jellemzõen nyertes pályázatok (Nemzeti Együttmûködési
Alap, Belváros-Lipótváros Önkormányzata),
valamint a személyi jövedelemadó 1%-a. Az
EKA – tevékenységének hatékonyabbá tétele
érdekében – intenzív együttmûködést folytat
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetével, így 2014 márciusától – informatikus könyvtáros hallgatók bevonásával
– önálló standot helyeztek el és mûködtetnek
a könyvtár aulájában, mellyel az alapítvány
céljainak népszerûsítését és támogatóinak
gyarapodását kívánják elõmozdítani. A hallgatók gyakorlat keretében és önkéntes munkával is támogatják a könyvtár szakmai céljainak megvalósítását.
Az EKA kuratóriumi ülésén a 2014. évi
tervek bevezetéseképpen Kálóczi Katalin, az
EK megbízott fõigazgatója adott rövid tájékoztatást az intézmény jelenlegi helyzetérõl
és a közeljövõ feladatairól. Az ülésen – Kiszl
Péter meghívására – megjelentek az EKA
munkáját segítõ, az EK-ban dolgozó önkéntesek: Acsai János, Galambosné Palcsó Györgyi és Varga Klára is, akiknek a kuratórium
köszönetet mondott önzetlen munkájukért.
A meghirdetett napirendek tárgyalása után a
program – Szögi László kalauzolásával – rövid épületbejárással és az Egyetemi Könyvtár
legértékesebb dokumentumainak bemutatásával zárult. ■

További információ az alapítványról:
http://konyvtar.elte.hu/web/hu/node/1973
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2566
http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2558
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