Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának 2003. évi második üléséről

Időpont: 2003. november 6. 14.30 óra
Helyszín: OSZK, VI. emeleti Nagyterem (1827 Budapest Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Barátné Hajdu Ágnes
Bényei Miklós
	Kovács Ilona
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes
Hangodi Ágnes (titkár)
Távol vannak:
Suppné Tarnay Györgyi
Szabó Sándor
Tóth Gyula (elnök)

A titkár köszöntötte a jelenlévőket és ismertette az ülés napirendjét:
	az Alapítvány által kiírt pályázatra beérkezett munkák értékelése (Kovács Ilona), döntés
	az előző ülés óta eltelt időszak eseményei, beszámoló a kuratóriumi tagok által vállalt feladatokról 


napirendi pont:
Bényei Miklós átadta a kuratórium tagjainak elolvasásra Suppné Tarnay Györgyi Balla Ildikó pályázatáról írt szakdolgozati bírálatát, a kuratórium nem budapesti tagjai beletekintettek azokba a pályamunkákba, amelyek példányai nem jutottak el hozzájuk. Kovács Ilona elmondta, hogy valamennyi beérkezett pályázat (Balla Ildikó: Az információ és a könyvtár szerepe sikeres életpályák alakulásában; Gutenkunst Luca: Olvasói elégedettségvizsgálat a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban; Maczák Ibolya: Atyáink öröksége. A loci communesek informatikatörténeti megközelítésben; Merc Hajnalka: Magyarországról lexikonügyben) megfelelt a kiírás követelményeinek, közülük kettőre hívta fel külön is a kuratórium figyelmét. Véleménye szerint a két pályázat azonos értékeket képvisel, jók a bennük alkalmazott módszerek, megkísérlik a vállalt feladat önálló megoldását, ugyanakkor tudományos kidolgozottságuk még nem teljesen kiforrott, fogalmazásuk több helyen kedvesen naiv. Bényei Miklós a következő időkben kiírandó pályázatok további népszerűsítése érdekében, az újabb jelentkezők ösztönzésére javasolta a százezer forintos pályadíj megosztását. Barátné Hajdu Ágnes szerint Merc Hajnalka pályázatának külön értéke, hogy kezdőként foglalkozott a témával, ugyanakkor úgy érezte, Bényei Miklós felvetése teljes egészében elfogadható és támogatta azt. Szerafinné Szabolcsi Ágnes komoly didaktikai lehetőséget látott a javasolt két nyertesről szóló híradás valamennyi tanszéken való terjesztéséről és szintén támogatta a díj megosztását. Hangodi Ágnes megkérdezte, hogy a szakdolgozatként beadott munkát készítő pályázó esetében is meglesz-e a kellő mértékű példamutatás, hiszen a hallgató már kikerült a képzés napi menetéből. Ő közvetítette Tóth Gyula és Szabó Sándor telefonon kikért véleményét is, Bényei Miklós pedig képviselte Suppné Tarnay Györgyi álláspontját. Így a kuratórium közös megegyezéssel úgy döntött, két 50.000 forintos pályadíjat ad ki Merc Hajnalkának és Balla Ildikónak. Bényei Miklós felvetése nyomán az átadás helyszíne Debrecen lesz, alkalmat erre a MKE Bibliográfiai Szekciójának az Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban rendezett emlékülése biztosít 2003. november 20-án. A titkár vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot a részletek tisztázása érdekében az emlékülést szervező Nagy Anikóval és megoldja az átadás körüli technikai feladatokat (a hiányzó kuratóriumi tagok értesítése, pénz, oklevél, a budapesti hallgató utazási költsége stb). Barátné Hajdu Ágnes felvetette, hogy az átadás alkalmával Kovács Ilona értékelje a nyertes pályázatokat. Kovács Ilona elvállalta a feladatot és kérte, a kuratórium a következő pályázat kiírásakor vegye figyelembe az ülésen elhangzott valamennyi felvetést és érvet. A tagok megerősítették, hogy elkészült szakdolgozat benyújtásának lehetősége a mostani pályázatra kivételes volt és hogy a következő kiíráskor nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tudományos publikálás és stílus, fogalmazás számon kérhetőségére.

2. napirendi pont:
Bényei Miklós elmondta, hogy telefonon felvette a kapcsolatot a hajdúszoboszlói polgármesterrel és a hajdúszoboszlói művelődési ház és a részeként működő könyvtár vezetőivel is. Az elnök által írt levélre csak adminisztrációs hiba miatt nem válaszolt egyikük sem, de mindannyian felajánlották a díjátadás lehetséges helyszíneként intézményüket. A polgármester ismét megígérte az Alapítvány támogatását, Bényei szerint, ha konkrét kéréssel fordulnánk hozzá, valóban segítene.
Barátné Hajdu Ágnes elmondta, hogy kolléganőjét Patkósné Hanesz Andreát Kovács Máté munkásságát feltárni szándékozó témával szeptemberben felvették a budapesti doktori képzésre. Beszámolt arról, hogy a budapesti tanszéken – a főiskola Múzeum körútra költözése miatt – a Fülöp Géza halála után félbemaradt, a „Könyv és könyvtár…” harmadik kötetének összeállítását célzó OTKA program eddig összegyűjtött anyaga a jelenlegi tanszékvezető szobájába került. F. Csanak Dórával a közeljövőben veszi majd fel a kapcsolatot, hogy megtudja, maradt-e a témára vonatkozó anyag Fülöp Géza személyes hagyatékában.
A titkár elmondta, hogy a februári ülés után megtörtént a lekötött összeg 80.000 forinttal való növelése és a le nem kötött összeg kedvezőbb kamatozású módjának kiválasztása. Közölte, hogy az idén az Alapítvány a felajánlott adó egy százalékok révén 72.944 forinthoz jutott. (Nem került sor a szóbeli közlésre, de a jegyzőkönyv számára rögzíti, hogy átnézte a Könyvtári Intézet Szakkönyvtárának szakdolgozati katalógusát: ott mindössze három olyan korábbi szakdolgozatot talált, amely Kovács Máté munkásságával foglalkozott, közülük kettőt a SZOT-iskola egykori hallgatói készítettek. A gyűjtemény azonban valószínűleg nem teljes: nem jut el valamennyi képzőhely valamennyi szakdolgozata a könyvtárba, a már ott lévők közül pedig komoly mennyiség vár még feltáratlanul a feldolgozásra.)
Bényei Miklós bejelentette, hogy a NKA által kiírt pályázatra az OPKM-mel együtt benyújtott anyaga a nyertesek között van, elkészül majd tehát a Tudós tanárok sorozatban a Kovács Mátéról szóló kötet kézirata.



Budapest, 2003. november 6.


A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


Dr. Kovács Ilona sk.			Dr. Hangodi Ágnes sk.
     kuratóriumi tag			    kuratóriumi titkár




