
Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása — 2018 

 

A Summa Artium 2018-ban folytatta a magántámogatások bevonására irányuló tevékenységét 

kulturális, művészeti projektek megvalósítására. Ezekről részletesen honlapunk Korábbi projektek 

menüjében számolunk be.  

2017-ben indított két új támogató magánalapunk, a New Community Fund és a Minőségi Irodalomért 

Alap is megkezdte a működést, a New Community Fund végül Summa Artium Kultúratámogató 

Magánalap néven. Első támogatott projektje, a 2018 során megvalósult OFF-Műhely kortárs 

képzőművészeti szabadiskola (https://offbiennale.hu/hu/2019/program/off-muhely ) eredménye 

2019 tavaszán mutatkozott be a közönségnek Otthon címmel, az egykori Otthon Áruház tereiben 

(http://www.mke.hu/node/39153 ).  

A Minőségi Irodalomért Alap szintén sikeres évet zárt, több jelentős könyv megjelenéséhez is 

hozzájárult. 2019-ben bővül a támogatási területe, ennek megfelelően Minőségi Irodalmi és 

Társadalomtudományi Alap néven, önálló megjelenéssel (http://www.mirta.hu/) működik tovább.  

Az év során több konkrét projektet is támogatni tudtunk, mint például a Magyar Fordítóház 

Alapítvány műfordítókat segítő programját, a Színház folyóirat megjelenését és több szépirodalmi 

kiadvány megjelenését. Támogatásokkal, tanulmányi ösztöndíjakkal segítettük a Litera.hu irodalmi 

portál megújulását, fiatal művészek tanulmányait. 

A Hangszertéka Alap továbbra is biztosítja a két mesterhegedűt Kállai Ernő és Tóth Gergő ifjú 

művészek számára. Folytattuk a Thury Levente ösztöndíj kiadását fiatal, tehetséges művész tanulók 

számára.  

Folytattuk hagyományos tevékenységeinket saját projektjeink keretein belül, a Vademecum kulturális 

ajánló hírlevéllel minden kedden jelentkeztünk, a Budapesti Kulturális Obszervatórium folytatta 

kutató, elemző munkáját, a Budapest folyóirat pedig Budapest 2000 után címmel építészeti témájú 

publicisztikai pályázatot bonyolított le, amely a tervek szerint 2019-ben is folytatódni fog. 

Projektjeink közül kiemelkedik a Fortepan online fotóarchívum, amely 2018-ban a Szépművészeti 

Múzeummal együttműködésben készült a 2019 tavaszától augusztus végéig, a Magyar Nemzeti 

Galériában megvalósuló kiállításra (https://mng.hu/kiallitasok/minden-mult-a-multam-

huszadikszazad-privatfoto-fortepan/ ). Ebből az alkalomból a Fortepan honlap is megújult, az új oldal 

fejlesztése zajlott 2018 során. Az archívumból letölthető képek száma 2018 őszén meghaladta a 

százezret.  

Hosszabb távú terveink szempontjából talán legfontosabb eredményünk új támogatói magánalapok 

létrehozása és sikeres működése, valamint a Fortepan on-line archívum és az ehhez kapcsolódó 

ForteGo applikáció fejlesztése.  
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