
Adományok felhasználása — Alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 2016 

A Summa Artium Nonprofit Kft. 2016-ban folytatta a magántámogatások bevonására irányuló 

tevékenységét kulturális, művészeti projektek megvalósítására. Ennek eredményeképpen kerülhetett 

sor a K2 Színház New York-i vendégszereplésére és USA-beli tanulmányútjára, Lévai Jenő „…csak 

ember kezébe ne essem én…” - Deportáció, télach, schutzpass Napló 1944-1945 című könyvének 

megjelenésére a Múlt és Jövő Alapítvány kiadásában, a Krétakör Alapítvány 2016 évi kulturális 

tevékenységének támogatására, a Jurányi inkubátorház és a FÜGE Egyesület berkein belül 2016-ban 

létrejött színházi előadások támogatására, Ben S. Bernanke: The Courage to Act című könyvének 

magyar nyelvű kiadására a Politikatörténeti Alapítvány gondozásában, Kokas Katalin és Vásáry Tamás 

országjáró koncertsorozatának támogatására, valamint hozzájárulhattunk a Színház című folyóirat 

életben tartásához, print lapszámok megjelentetésének támogatásával. Vademecum című heti 

kulturális ajánlónk 2016-ban is minden kedden jelentkezett, folyamatos tájékoztatást kínálva 

olvasóinak. 

Saját projektjeink is sikeres évet zártak: 

 A Fortepan on-line fotóarchívum önkéntesei 30 ezer képet szkenneltek, közülük 12 ezer vált 

elérhetővé és letölthetővé az oldalról. Több jelentős hagyatéki gyűjteménnyel is gyarapodott az 

archívum, mint például Carl Lutz svájci diplomata hagyatéka, Bauer Sándor, a Vendéglátás című lap 

fotóriporterének hagyatéka, Hámori Gyula, a Kereszt című katolikus folyóirat fotósának hagyatéka, 

vagy Hunyady József, a Szépirodalmi Könyvkiadó számára író portrékat készítő fotóművész 

hagyatéka. Fontos fejlesztés, hogy 2016-ban elkészült a Fortepan telefonos applikációja, így már 

ebben a formában is élvezhető a gyűjtemény. 

A Budapesti Kulturális Obszervatórium folytatta havi Memo-i keretében az európai kulturális 

finanszírozás és együttműködések, kiemelten pedig az Európai Bizottság Creative Europe program 

támogatásainak monitorozását. Képviselői előadóként részt vettek a Műcsarnok átadásának 120. 

évfordulója alkalmából rendezett, május 4-i műhelybeszélgetésen, a szintén májusi göteborgi 

Kulturverkstan konferencián, valamint a Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe 

konferenciáján és az ehhez kapcsolódó 7th World Summit on Arts and Culture októberi 

konferenciáján Máltán.  

A Budapest folyóirat 12 számmal jelentkezett az év során, köztük a Fővárosi Állatkert 150. 

évfordulójának jubileumi duplaszámával. A Városháza Kiadóval együttműködésben megjelent a 

Zárom Soraidat című Budapest+ kiadvány. A print lap több mint 1000 előfizetője mellett a Szabó 

Ervin Könyvtár valamennyi fiókjába eljut a lap, amelynek elektronikus hírfolyamát több mint 5000  

olvasó követi.  

A Summa Artium Alapítvány 2016-ban a Summa Artium N. Kft-vel együttműködve folytatta a 

magántámogatások bevonására irányuló tevékenységét, elsősorban ösztöndíjak támogatására. 

Folytattuk a Thury Levente ösztöndíj kiadását, a Király István Alap keretén belül irodalomtudományi 

kutató munkát segített ösztöndíjjal az Alapítvány. Ezen kívül fiatal kulturális szakemberek kutatását 

és karrierje kezdetén járó ifjú művész külföldi tanulmányait támogattuk. Hangszertéka alapunk 

keretében két fiatal tehetséges hegedűművész használhatta mesterhegedűinket. 


