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A Summa Artium 2020-ban folytatta a magántámogatások bevonására irányuló 

tevékenységét kulturális, művészeti projektek megvalósítására. Ezekről részletesen 

honlapunk Támogatott projektek menüjében számolunk be.   

Ez az év volt a 2019-ben meghirdetett Autonóm Kultúra pályázat által támogatott projektek 

megvalósításának tervezett ideje. Sajnos a projektek túlnyomó többségét negatívan érintette 

a pandémia. Határidőket, sok esetben programokat kellett módosítanunk, ahol lehetőség 

nyílt, a projektek az online térbe költöztek. Néhány esetben így is 2021-re módosult a 

megvalósítás, a Summa Artium munkatársai igyekeztek a támogatottak segítségére lenni.  

Új támogatói magánalapot is indítottunk 2020-ban, a magánszemélyek által alapított Heller 

Ágnes-díjat, amelyet minden évben egy negyven év alatti magyar filozófus kaphat, aki 

mögött már jelentős tudományos teljesítmény áll. A Szépírók Társaságával 

együttműködésben pedig megkezdődött a Szépírók Szociális Alapjának létrehozása, az 

indulás éve 2021. A tervek szerint az Alap nehéz élethelyzetbe került írók számára nyújt 

szociális segélyt. Folytatódott a 2019-ben, a Trust for Mutual Understanding Alapítvánnyal és 

a CEC Artslink Alapítvánnyal együttműködésben létrehozott Trust for Mutual Understanding 

Regionális Alap tevékenysége, amely elsősorban a kelet-közép-európai régión belüli 

művészeti együttműködéseket támogatja. 

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 folyóirattal is minden 

hónapban jelentkeztünk, sajnos 2020. decemberében utoljára, a szerkesztőség döntése 

értelmében a lap nyomtatott formában való megjelenése egy időre megszűnik. Projektjeink 

közül kiemelkedik a Fortepan online fotóarchívum, amely 2020 nyarán a Lodz-i Fotófesztivál 

fővendége volt, szerencsére éppen abban az időszakban, amikor Lengyelországban 

látogathatóak voltak a rendezvények.  

A hosszabb távú terveink szempontjából talán legfontosabb eredményünk új támogatói 

magánalapok létrehozása és sikeres működése, valamint a Fortepan on-line archívum 

további fejlesztése. Több konkrét projektet is támogatni tudtunk, mint például a Magyar 

Fordítóház Alapítvány műfordítókat segítő programját, a Kézenfogva Alapítvány munkáját, a 

Szépírók Társaságát és a Magyar Elektronikus Könyvtár állománygyarapítását is tudtuk 

segíteni. 

 

 

http://www.summa-artium.hu/Tamogatott-projektek/20/

