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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának 2005. évi első üléséről

Időpont: 2005. július 12. 10.30 óra
Helyszín: OSZK 540. tanterem (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Barátné Hajdu Ágnes
	Bényei Miklós
Kovács Ilona
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)
Távol vannak:
	Suppné Tarnay Györgyi
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes

	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait és ismertette a meghívóban megjelölt napirendet, majd jelezte, hogy a napirendi pontok az ülés végén kiegészülnek az Alapítvány honlap-tervezetének megtekintésével.
	Az első napirendi pontban az Alapítvány pénzügyeinek tárgyalására került sor, a titkár szétosztotta a 2004. évi közhasznúsági beszámoló szöveges változatának másolatát és a 2005. jan. 1-máj. 19. közötti időszak pénzeszközeiről szóló kimutatást. Tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy május 19. óta a feltüntetett pénzösszegeken kívül az Alapítvány számlájára Kovács Mátétól 100.000,- Ft-os további támogatás érkezett.
	A második napirendi pont tárgyalása során a kuratórium a pályázati lehetőségek kibővítése mellett döntött. Egyrészt határozott a tudományterületek szélesítéséről (eddig a pályázatok a Kovács Máté által művelt szakterületeket érintették), különös tekintettel a könyvtáros szakmában újabban megjelenő változások figyelemmel kísérésére és az újdonságok magyarországi adaptációjára. Másrészt az Alapító okiratban megjelölt alapítványi célok közül beemelte a pályázati lehetőségek közé a fiatal könyvtárosnemzedékek kül- és belföldi tanulmányútjainak, konferencián való részvételének anyagi támogatását (max. 10.000,- Ft/fő). Harmadrészt lehetőséget látna a könyvtárosképző tanszékeken tartott olyan speciális kurzusok anyagi támogatására, részbeni finanszírozására, amelyek témájául Kovács Máté tevékenységét választják. A kuratórium a pályázatok elbírálásakor Kovács Ilona javaslatára továbbra is szem előtt tartja majd azt, hogy a pályázó tudományos szempontból értékelhető teljesítményt nyújtson. Az idei pályázati kiírás tervezetének szövegét a titkár a napokban elkészíti és a szeptemberi véglegesítés/közzététel előtt eljuttatja a kuratórium tagjaihoz.
	A tavalyi pályázatra az utolsó pillanatban (a pályázati kiírás feltételeinek nem is mindenben megfelelve, pl. előzetesen beküldött szinopszis nélkül) beérkezett pályamunka szerzőjét (Fehér Anita: Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 1983-tól 2004-ig. Bibliográfia.) a kuratórium – amennyiben az eddig elvégzett munkát folytatja, kiegészíti, pontosítja – a későbbiekben 50.000,- forinttal hajlandó támogatni. A kuratórium úgy döntött, hogy részletes tanácsaival segíti majd a folytatást és feltétlenül erre a támogatásra kéri a pályázó konzulensét is, hiszen a 2006-os konferencián feltétlenül hasznosítani szeretnénk a bibliográfiát. A kuratórium tagjai betekintettek Váradi Tamás Nyíregyházán végzett hallgató Kovács Mátéról szóló szakdolgozatába is: a dolgozat legfőbb értékét a bevezetőben lejegyzett gondolatokban látják (hogyan hathatnak a szerző fiatal generációjára Kovács Máté gondolatai) és elképzelhetőnek tartják, hogy a jövő évi konferenciára a hallgatói szekcióban a szerzőt előadás tartására kérik fel. A kuratórium tagjai saját tanszékeiken utánanéznek az utóbbi néhány évben e témában keletkezett további szakdolgozatoknak annak reményében, hogy a hallgatói szekciónak minél több résztvevője lehessen. Ezzel kapcsolatos felhívásunkat szeptemberben a kuratóriumi titkár a könyvtárosképző tanszékek levelezőlistáján is közzéteszi.
	A harmadik napirendi pontban a kuratórium a Kovács Máté születésének100. évfordulóját ünneplő, 2006-ra tervezett eseményekről tárgyalt. Kovács Ilona javaslatára a vándorgyűlésen a szélesebb közönségnek szóló témák, a konferencián viszont szűkebb témák (az antológia múltja és jövője, könyvtárszociológia, KM tudományszervező és tanári munkássága, tevékenysége Debrecenben és Nyíregyházán stb.) körüljárását vállaljuk. A 2006-ban Kecskeméten rendezendő MKE-vándorgyűlésre a kuratórium lehetőséget kapott az elnökségtől arra, hogy önálló szekcióban tárgyalja a témát, Bényei Miklós javaslatára ez ügyben a kuratórium elnökének hivatalos levélben kellene a közeljövőben a MKE elnökét és elnökségét megkeresnie. Az is elképzelhető, hogy a vándorgyűlés plenáris ülése is előadással tiszteleg Kovács Máté emléke előtt, Bényei Miklós vállalja az előadás megtartását. Felvetődött, hogy a vándorgyűlés ideje alatt Kovács Máté tisztelői és egykor tanítványai a kuratórium szervezésében a professzorra emlékezve kerekasztal-beszélgetésen vehetnének részt, itt az Alapítvány tevékenységéről is részletes beszámolót tarthatnánk.
A 2006 novemberében rendezendő konferencia tervezett helyszínén, Hajdúszoboszlón Bényei Miklós folytatott tárgyalásokat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjével, Kovács Gáborral. Az intézmény szívesen vállalja fel a konferencia megszervezését és a szervezéshez szükséges pályázatok lebonyolítását, a konferenciához kapcsolódva kiállítást is tervez. Bényei Miklós javaslatára a kuratórium elnöke hivatalos levélben (majd ezután Bényei Miklós személyesen is) ismét megkeresi Hajdúszoboszló polgármesterét annak érdekében, hogy a város is támogassa a konferencia megrendezését. A kétnaposra tervezett konferenciát dátum szerint a születésnaphoz (november 11.) lehető legközelebbi időpontban szeretnénk megrendezni. A kuratórium 2005 novemberében felhívást fogalmaz és tesz közzé (majd a későbbiekben, a részletek pontosítása, bővülése után többször is megismétli) a konferenciáról a könyvtáros szaksajtóban és a levelezőlistákon, emellett levélben keresi meg a felkérendő előadókat (előadásaik/írásaik szinopszisaira már 2006 tavaszán, a pályázatok beadása miatt szükségünk lesz). A kuratórium a vándorgyűlésen/konferencián tartandó előadásokhoz a következő témák és/vagy személyek neveit gyűjtötte össze: Margócsi József (irodalmárok, egykori tanítványok), Szabó József (KM parasztpárti tevékenysége, az első vidéki műv.ház építése), Korompay Gáborné, Horváth Márton, Sebestyén György, Patkósné Hanesz Andrea (ösztöndíjas pályázónk, témának javasolható számára: KM Országos Könyvtárügyi Tanácsban betöltött szerepe és tudományszervezői tevékenysége, ehhez Kertész Gyula özvegye és a KM-hagyatékban található Molnár Pál-anyag segítséget nyújthat), a debreceni egyetemi könyvtár képviselője (KM igazgatói évei), Gorilovics Tivadar (az előző konf. elmaradt előadása: KM Francia Intézeti tevékenysége), az MTA Történettudományi Intézetének könyvtárosa (a Parasztpártról szóló lexikoncikk írásakor vette fel a kapcsolatot Kovács Ilonával), Nagy Attila-Kamarás István-Gereben Ferenc (KM és a könyvtárszociológia), Z. Karvalics László (KM és a kommunikációtörténet). A kuratórium kötetben szeretné megjelentetni a vándorgyűlés és a konferencia elhangzott előadásait, ehhez megkeresi a megfelelő pályázati lehetőségeket (NKA, NKÖM Könyvtári Főo., Nemzeti Civil Alap stb.).
A kiegészítő napirendi pontban a kuratórium tagjai megtekintették az Alapítvány honlapjának tavaly óta továbbfejlesztett, de még mindig offline változatát, amelynek szerkesztésével továbbra is Czövek Zoltán foglalkozik. A tagok változtatásra von. javaslatainak átvezetése után szeptemberben sor kerülhet a honlap nyilvánosságra hozatalára a MKE és a Könyvtári Intézet honlapján keresztül (ennek engedélyeztetése már megtörtént, technikai feltételei adottak).
A napirend után Bényei Miklós az elnök kérdésére elmondta, hogy a Tudós tanárok tanár tudósok sorozat Kovács Mátéról szóló kötete (életrajz és pályakép, szemelvények, vál. bibliográfia) szeptemberben jelenik meg. 


Budapest, 2005. július 13.
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