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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának 2004. évi első üléséről

Időpont: 2004. március 18. 13.00 óra
Helyszín: MKE Tanácsterem (1054 Budapest, Hold u. 6.)
Jelen vannak: 
	Kovács Ilona
	Suppné Tarnay Györgyi
	Szabó Sándor
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)
Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
	Bényei Miklós

Az elnök köszöntötte a jelenlévőket, ismételten elnézést kért amiatt, hogy tavaly novemberben nem tudott részt venni az Alapítvány által meghirdetett pályázat díjkiosztó ünnepségén. A 2003. év eseményeivel kapcsolatban megállapította, hogy az első olyan évet hagytuk magunk mögött, amikor az Alapítvány valóban az alapító okiratban megjelölt céljai szerint működött: sikeresen hirdettünk könyvtár-informatika szakos hallgatók számára pályázatot (javasolta a pályázati anyagok szaksajtóban való publikálását), szeptemberben megkezdte doktori tanulmányait az a doktorandusz hallgató, aki témájául Kovács Máté életművét választotta, Bényei Miklós sikeresen pályázott az OPKM Tudós tanárok… sorozatához egy Kovács Mátéról szóló kötet anyagával. Tavaly megjelölt céljaink közül a Hajdúszoboszló városával való hivatalos kapcsolatfelvétel maradt sikertelen, az elnök kérte Suppné Tarnay Györgyit: Bényei Miklóssal együtt elevenítsék fel a megkeresést a város polgármesterénél. Ez annál is inkább fontos lenne, mert élve a polgármester korábbi szóbeli ajánlatával, az idén meghirdetendő pályázatainkhoz szívesen fogadnánk a város anyagi hozzájárulását. Az elnök fontosnak tartja, hogy a könyvtárosképző tanszékek komolyabban törődjenek a Kovács Máté-életművel, hiszen lassan már a Kovács Máté által írt szakirodalom kötelező olvasmány mivolta is a háttérbe szorul. Tavalyi megkeresésünkre (az elnök levelet írt valamennyi könyvtáros tanszék vezetőjének) szinte semmilyen reagálás, ill. válasz nem érkezett. Az elnök a következő kuratóriumi ülésig bezárólag javaslatot tett annak felmérésére, mennyire ismerik a könyvtár szakos hallgatók Kovács Máté tevékenységét, hiszen napjainkban egyre kevesebb azoknak a száma, akik a Professzor úr közvetlen tanítványaiként napjainkban is aktívan oktatnak még.
	A 2004. év legfontosabb feladata – amennyiben az Alapítvány anyagi helyzete erre lehetőséget biztosít – a tavalyihoz hasonló pályázat meghirdetése mellett ösztöndíj kiírása az Alapítvány céljainak megfelelően. Az elnök szóba hozta a 2006-ra, Kovács Máté születésének 100. évfordulójára tervezett konferencia feladatait is, helyszínként Hajdúszoboszlót javasolta. Kéri Bényei Miklóst, a készülő könyv alapján tegyen javaslatot az előadandó témákra és a meghívandó előadók személyére. Újra felvetette az OSZK és a DEENK együttműködését és a két intézmény által kicserélésre alkalmas jegyzékek készítését a hagyaték feltárása során.
	A kuratórium áttekintette és egyhangúlag elfogadta a könyvelő által készített és az ülés előtt a kuratóriumi titkár által szétosztott pénzügyi és közhasznúsági beszámolót. Az elnök aláírásával és az Alapítvány pecsétjével hitelesítette a beszámolókat.

	A kuratóriumi titkár elmondta, hogy az idén is hirdetésekben (Katalist-en kétszer, Könyvtári Levelező/lapban) kérte az Alapítványt támogatni szándékozók személyi jövedelemadójának egy százalékát. Felvetette, hogy egy nonprofit cég (Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány: www.nonprofit.hu) honlapján keresztül lehetőséget talált arra, hogy szélesebb körben is bemutathassuk a Kovács Máté Alapítványt, többek között céljaink megjelölésével és az alapítványi adószám feltüntetésével. A kuratórium – a pénzügyi adatok közlésének kivételével – felhatalmazta a kuratóriumi titkárt az adatok közzétételére (a honlapra való bejelentkezés március 19-én megtörtént). A titkár emlékeztetett arra, hogy egy korábbi kuratóriumi egyezség szerint a tagok kisebb pénzösszeggel minden évben támogatják az Alapítványt annak érdekében, hogy az éves könyvelési költség ne terhelje az Alapítvány számláját. Ennek érdekében a befizetéshez szükséges csekkeket is szétosztotta. Beszámolt arról, hogy a tavalyi pályázatról összefoglaló jelent meg a Könyvtári Levelező/lap tavaly decemberi, a 3K januári számában és Kovács Gábor, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója közvetítésével a hajdúszoboszlói Szókimondó c. lapban. Jelezte, hogy a pályázatra beérkezett dolgozatok közlése a 3K jelenlegi szerkesztőbizottsági elnökével való egyezség alapján folyamatban van: Merc Hajnalkáé átdolgozás után nemsokára megjelenik. Kérte Suppné Tarnay Györgyit, hogy a másik nyertessel, Balla Ildikóval vegye fel a kapcsolatot ugyanezen cél érdekében.
	Az elnök felvetéseire válaszolva Szerafinné Szabolcsi Ágnes elmondta, hogy tanszékükön különböző módokon közzétette az Alapítvány felhívásait. Egy hallgató szakdolgozati témaként Kovács Máté nyíregyházi tanári munkásságát választotta, eredményre kb. két év múlva lehet számítani. Suppné Tarnay Györgyi jelezte, Debrecenben könnyebb a Kovács Máté-hagyományok ápolása, pl. az egyetemi könyvtári szakmai látogatások alkalmával. Javasolta speciális kollégiumok indítását a témában, felvetve Kovács Ilona előadóként való meghívásának lehetőségét.
	Kovács Ilona elmondta, a modern korban sem nehéz olyan témákat találni, amelyeket már édesapja is képviselt, hiszen róla azt tartották a családban: mindig megelőzte korát, bármilyen témáról volt is szó és támogatta a felnövekvő generációk szellemi tevékenységét. Javasolta e tények megragadását a Kovács Máté-i szellem továbbvitelének érdekében. Kovács Ilona köszönetet mondott a debreceni díjkiosztóért, a hallgatókkal „élőben” való találkozásért, említett néhány érdeklődő szakdolgozót (Kovács Máté magánkönyvtárának feldolgozása, életmű-összefoglalás stb.). Tolmácsolta ifj. Kovács Máté javaslatát: készüljön honlap az Alapítvány tevékenységéről és javasolta, a kuratórium gondolkodjon a honlap lehetséges tartalmán. Kovács Ilona testvére, ifj. Kovács Máté az alapítványi célok között megfogalmazott rendszeres ösztöndíjra évi 100.000 forintos felajánlást tett.
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes felvetette, hogy a honlap készítésére írjon ki az idén a kuratórium pályázatot, az ötletet – arra hivatkozva, hogy a hallgatók már a tematikát, irodalomjegyzéket is az internetről akarják letölteni – Szabó Sándor is támogatta. Tóth Gyula jelezte, hogy ez csak úgy képzelhető el, ha a pályázók a honlapon megjelenítendő anyag összegyűjtését is vállalják, nem csak a technikai oldalát „fedezik fel” a feladatnak. A kuratóriumi titkár a honlap készítésével kapcsolatban megbeszélést javasolt Czövek Zoltánnal, a szombathelyi tanszék informatika-oktatójával. A kuratórium ilyen tartalmú pályázat kiírásáról végül nem hozott döntést.
	Az elnök ismét szóba hozta a Könyv és Könyvtár… harmadik kötetének tervezését. Mivel Szabó Sándor az ELTE tanszékén a korábban összegyűjtött anyagnak csak töredékére bukkant rá, továbbra is fontos lenne, hogy Barátné Hajdu Ágnes konzultáljon F. Csanak Dórával Fülöp Gézának a tervezett kötettel kapcsolatos elképzeléseiről. Az anyagbőség miatt megfontolandó a kötet tartalmának a korábbiakhoz viszonyított szűkítése is, az elnök javaslata a könyvtártörténeti szakterület feldolgozása. A megvalósítás érdekében az Alapítvány is indulhatna pályázatokon (NKA, OTKA stb.)

	A kuratórium – számba véve a kiírás körülményeinek nehézségeit: a szociális helyzet nyomon követésének lehetetlensége, a jól tanulás fogalmának meghatározhatatlansága stb. – pályázat (egyszeri 100.000 Ft) és havi rendszerességű ösztöndíj (10.000 Ft havonta vagy 100.000 Ft egy összegben) kiírásáról döntött az idei évre (utóbbi esetben ősszel kezdődő tanévre) vonatkozóan, az első esetben a tavalyihoz hasonló szövegezéssel és december végi benyújtási határidővel (és a szakdolgozatok kizárásával), a második esetben május végi pályázati határidővel (feltételek: szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, majdani szereplés a 2006-os konferencián stb.). A kuratórium megbízta a titkárt a pályázatok megszövegezésével és a véglegesítés érdekében a kuratóriumi tagok között való köröztetéssel (a kiírások március 19-én elkészültek és kiküldésre kerültek a tagokhoz), valamint a pályázati szövegek minél szélesebb körben való terjesztésével.
	Az elnök kéri Bényei Miklóst, hogy a következő kuratóriumi ülésen számoljon be a Tudós tanárok… című sorozatban megjelenő kötet állapotáról, Barátné Hajdu Ágnest pedig a doktorandusz hallgató pontosan meghatározott témájának bemutatására. A doktorandusz hallgatót a kuratórium esetleg szívesen látná következő ülésén személyesen is.






Budapest, 2004. március 18.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


Dr. Kovács Ilona sk.			Dr. Hangodi Ágnes sk.
     kuratóriumi tag			    kuratóriumi titkár,
					  jegyzőkönyv vezető



