Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának 2002. évi első üléséről
Időpont: 
Helyszín: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, tanácsterem (1054 Budapest Hold u. 6.)
Jelen vannak: 
Bényei Miklós
Suppné Tarnay Györgyi
Szabó Sándor
Szerafinné Szabolcsi Ágnes
Tóth Gyula (a Kuratórium elnöke)
Hangodi Ágnes (a Kuratórium titkára)
Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes (külföldön)
	Kovács Ilona (külföldön)

Az elnök köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a kuratóriumi ülés napirendi pontjait. A kuratórium titkára felolvasta Kovács Ilona e-mail-en küldött üdvözlő sorait, majd beszámolt az Alapítvány és a kuratórium eddigi működését akadályozó tényezők pozitív módosulásáról:
-	a Fővárosi Bíróság 9.Pk. 61.330/1996/4. számú, 2002. február 12-én hatályba lépett határozata nyomán a kuratórium új elnöke Tóth Gyula;
-	a Fővárosi Bíróság 9.Pk. 61.330/1996/5. számú, 2001. szeptember 18-án kelt határozata szerint az Alapítvány közhasznúvá vált.
A közhasznúság lehetőséget biztosított arra, hogy a 2001. évi adóbevallások elkészítése idején a kuratórium a Katalist segítségével és a Könyvtári Levelező/lap hasábjain kérje a könyvtáros társadalmat: adójának egy százalékát ajánlja fel az Alapítvány javára. A beérkező összegről az adóhatóság az év második felében értesíti a kuratóriumot, a beérkezett összeg elköltéséről a kuratórium a következő naptári évben köteles közleményt megjelentetni. A könyvelő tájékoztatása szerint ugyanakkor az Alapítvány számlájára magánszemélyektől érkező felajánlásokról csak a közhasznúság elismerésétől számított harmadik év után állítható ki adóigazolás.
A könyvelő 2001. évi írásban közölt zárása és az év első három hónapjában a működésre költött összegek számlái alapján a titkár beszámolt az Alapítvány naprakész pénzügyi helyzetéről:
	bank =			170.957,- Ft

pénztár =		    5.315,- Ft
lekötött betét =	320.000,- Ft
A titkár vállalta, hogy a könyvelővel elkészítteti a tavalyi év gazdasági mérlegét és a közhasznúsági jelentést.
A következő napirendi pontban a kuratórium a tagok javaslatai alapján megtárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a közhasznúság elnyerése miatt szükséges módosításait, majd ellenszavazat nélkül, egyhangúan elfogadta a módosításokat. A módosítások átvezetését az iratban az Elnök végzi el, a módosított szabályzatot az Elnök mellett Szabó Sándor kuratóriumi tag írja alá.
A kuratórium a továbbiakban a 2002. év feladatait fogalmazta meg. 
1. Az Elnök – csakúgy, mint a megalakulás időszakában – újra javaslatot tett arra, hogy a még lappangó Kovács Máté-relikviák összegyűjtésére az Alapítvány indítson mozgalmat. Felhívást intézünk a még élő tanítványok felé a tárgyi dokumentumok átadására és emlékeik megírására. A kuratórium titkára elvállalta a felhívás szakmai sajtóban való közzétételét. Javasoljuk az OSZK-nak és a debreceni Egyetemi Könyvtárnak a már begyűjtött anyagok részletesebb feltárását, esetleg a két helyszín közötti xeroxmásolatok cseréjét. Bényei Miklós javasolta az Országos Levéltár vonatkozó anyagának áttekintését is, felvetette, hogy a relikviák legmegfelelőbb őrzőhelye a debreceni helyszín lenne, és elvállalta a Korompay Gábornéval való egyeztetést. Ehhez a kuratórium titkára kikéri Kovács Ilona véleményét, valamint segítségét az OSZK-val való egyeztetéshez. Suppné Tarnay Györgyi felvetette, hogy a hagyaték egy része a hajdúszoboszlói városi könyvtárban található, és megígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a könyvtár és a város vezetőivel, valamint javasolta, hogy a MKE nyári vándorgyűlésén is keressünk alkalmat a figyelem-felhívásra.
2. Készítsük elő Kovács Máté halálának 30. (2002.) és születésének 100. évfordulója (2006.) megünneplését. Ennek érdekében az Elnök levélben fordul a könyvtárosképző tanszékek vezetőihez és javasolja, hogy a tanszékek írjanak ki PhD-, szakdolgozati és tudományos diákköri dolgozati javaslatként Kovács Máté nevével fémjelzett témákat (élete, tevékenysége, az általa művelt szakterületek: könyvtár- és olvasástörténet, a könyvtárpolitika története, könyvtárszociológia stb.). Az ülésen javaslat született arra, hogy 2006-ban ünnepeljük konferenciával és kötet megjelentetésével az évfordulót, ehhez a kötetbe szerkeszthető tanulmányok megírására már most fel kell hívni a figyelmet.
3. Felvetjük a Kovács Máté-antológia harmadik kötetének előkészítő munkálatairól való tájékozódás szükségességét. Szabó Sándor vállalta, hogy Barátné Hajdu Ágnessel egyeztetve az egyetemi tanszéken felderíti a korábbi, erre a témára irányuló OTKA-pályázat során keletkezett cédulaanyag hozzáférhetőségét és sorsát.
	Az ülés végén Szerafinné Szabolcsi Ágnes kérdést intézett a kuratóriumhoz arról, hogy van-e lehetőség az Alapítvány részéről két, a közeljövőben megvalósuló külföldi tanulmányút (hallgatói és PhD) anyagi támogatására. A kuratórium egyetértett abban, hogy az idő rövidsége és a pályázat kiírási lehetőségei miatt erre egyelőre nem kerülhet sor.
	Az ülés befejezésekor az Elnök javasolta, hogy az ez évi második kuratóriumi összejövetelt szeptember második felében hívjuk össze, ennek témája az Alapító okiratban megjelölt témákra vonatkozó pályázatok megfogalmazása és a kiírás előkészítése legyen.


Budapest, 2002. április 13.


Dr. Szabó Sándor			Dr. Hangodi Ágnes
  kuratóriumi tag			  kuratóriumi titkár




