Közhasznúsági jelentés
a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület
2009. évi tevékenységéről

A közhasznúsági jelentés mellékleteként a számviteli beszámoló elkészült.
A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. XIX. § 3.bek. b) és f)
pontjaiban foglaltakról a jelentés anyagot nem tud tartalmazni, mert az
nemleges. A g) pont szerinti rövid beszámolót az alábbiakban tartalmazza a
jelentés.
A KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület 2007. május 21-én alakult meg az Országos
Idegennyelvű Könyvtár (OIK) kiállítótermében 16 rendes és 18 pártoló taggal.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 22. §-ának /3/
bekezdése alapján a Fővárosi Bíróság 2007. október 25-én jogerőre emelkedett,
12.703 sorszámú végzésével közhasznú szervezetként a társadalmi szervezetek
nyilvántartásába vette.
Az egyesület célja az OIK tevékenységéhez kapcsolódóan az idegen nyelvek
tanulásának, tanításának, a nyelvtudás szinten tartásának segítése, a könyvtári
kultúra iránt érdeklődők összefogása és mozgósítása, a humán kultúra bármely
hordozón megjelent alkotásainak megismertetése, gyűjtésének támogatása,
beleértve ezek idegen nyelven történő megismerhetőségét, továbbá a hazai
nemzetiségi és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek bemutatása. Célja
ezenkívül az OIK szolgáltatásainak fejlesztése, kultúraközvetítő szerepének
támogatása.
A szervezet tevékenységében 48 tag és 40 pártoló tag vesz részt.
Az egyesület tagjai 2008 januárja óta kapják rendszeresen e-mailben az OIK
hírlevelét, amelyből tájékozódhatnak a könyvtár rendezvényeiről, a gyűjtemény
alakulásáról és más, a könyvtárhoz kapcsolódó információkat kapnak.
A 2009. év elején fejeztük be a még 2008-ban megkezdett akciót, és az
egyesületi tagok gyűjtéséből összejött pénzből sikerült megvásárolnunk a
kiválasztott komolyzenei DVD-ket, CD-ket az Országos Idegennyelvű
Könyvtár számára. (3 teljes opera DVD, 1 portré DVD-t, 3 koncert DVD-t, 1
koncert CD-t.

Elkészült a Zeneműtárat Támogatók Körének logója! A támogatás által vásárolt
dokumentumokra ez a logó felkerült!)
Mivel az egyesület működését kizárólag tagdíjakból finanszírozzuk, csak
pályázati támogatásokból szélesíthetjük tevékenységünket.
A 2009. évben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz
működési költségeinkre. Sajnos ez a pályázat formai hiba miatt nem nyert.
Pályáztunk a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványnál egy kiállítás
szervezésére. Az Alkotó könyvtáros című kiállítás immár hagyományosan része
az Országos Idegennyelvű Könyvtárban minden évben, általában szeptember
26-án, a nyelvek európai napján megrendezett nyílt napnak. Ennek
megszervezéséhez kértünk 103 440 és kaptunk 80 000 Ft támogatást.
A Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága „9214 Kulturális esélyegyenlőségi
célú bizottsági keret céltartalék” pályázatán hangoskönyvre és az indukciós
hurokra kértünk 800 000 Ft támogatást, ez a pályázatunk nem nyert.
Bízunk abban, hogy a 2010. évben pályázatainkkal további támogatást sikerül
elnyernünk, az Országos Idegennyelvű Könyvtár minden használójának
örömére.
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