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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának 2005. évi második üléséről

Időpont: 2005. november 11. 10.30 óra
Helyszín: OSZK 540. tanterem (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Bényei Miklós
Suppné Tarnay Györgyi
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)
Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
	Kovács Ilona
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes

	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait és ismertette a meghívóban megjelölt napirendet: az ülés legfontosabb feladata a 2006. novemberi konferencia programjának megtervezése.
	Az első napirendi pontban, az Alapítvány aktuális ügyeit ismertetve a titkár elmondta, hogy az előző ülés óta eltelt időben működésbe lépett és a Könyvtári Intézet honlapjáról elérhető (http://www.ki.oszk.hu/kma/) az Alapítvány honlapja; jelenleg a Kovács Ilona által felajánlott fényképek alapján, Czövek Zoltán segítségével folyik a honlapon található, Kovács Máté-vonatkozású fényképgyűjtemény feltöltése, bővítése. Az APEH értesítése szerint a tavalyi év adószázalékaiból 29.903,- forint felajánlást kapott az Alapítvány, az összeget számlánkra utalták. Kovács Ilona értesítette a kuratóriumot, hogy az Amerikai Magyar Alapítvány elnöke, Molnár Ágoston egy, az OSZK-ban nemrégiben megrendezett konferencia alkalmával megismerkedett Alapítványunk céljaival és mérlegeli támogatásunkat.
A második napirendi pontban a jövő évi hajdúszoboszlói konferencia kapcsán a titkár felolvasta Kovács Ilona e-mailjét (szövegét ld. mellékletben), majd Bényei Miklós számolt be arról, hogy a hajdúszoboszlói önkormányzat előzetesen benyújtott programterv alapján tudja támogatni a rendezvényt, ezért november végéig a kuratóriumnak a tervezetet el kell juttatnia a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Könyvtár és Művelődési Központ megbízott igazgatójához, Berényiné Szilaj Ilonához (a tervezetet eljuttattuk, az elnök által megfogalmazott levelet ld. az Alapítvány irattárában). Bényei Miklós említette azt is, hogy az intézmény az alkalomhoz illő kiállítás megrendezését kezdeményezte, valamint hogy az önkormányzat mellett működő állandó kulturális bizottság szintén támogatná a rendezvényt (ajánlatos lenne, hogy a kuratórium megkeresse a bizottság vezetőjét, Vida Lajost és felkérje konferencia-előadás tartására). Suppné Tarnay Györgyi javasolta egyrészt, hogy a konferencia előadásait tartalmazó kiadvány megjelentetéséhez keressük meg a DEENK igazgatóját, és kérjük fel arra, hogy az intézmény pályázzon a kiadásra; másrészt hogy a százéves jubileum alkalmából az Alapítvány bocsásson ki emléklapot. 
	A következő lépésben a kuratórium meghatározta a 2006-os MKE-vándorgyűlés Kovács Mátéval foglalkozó részének programját. A plenáris ülésen a korábban már megbeszéltek értelmében Bényei Miklós tart előadást, a Kovács Máté-évfordulónak szentelt szekció programjához pedig előadás megtartására kérjük fel Sebestyén Györgyöt, Z. Karvalics Lászlót, Gereben Ferencet és Csáky S. Piroskát (utóbbi esetében: amennyiben személyesen részt vesz a vándorgyűlésen; ha nem lesz jelen, akkor előadásának szövegét a hajdúszoboszlói rendezvényen olvassuk fel). Szeretnénk, ha ezen a rendezvényen Kovács Ilona ismertetné az Alapítvány tevékenységét és itt kerülhetne sor az Alapítvány honlapjának bemutatására is. Felmerült továbbá, hogy a vándorgyűlés esti programjai közé beépülhetne egy olyan, vacsorával egybekötött beszélgetés, melyen az egykori Kovács Máté tanítványok vennének részt, ennek megszervezését a MKE elnökségével a későbbiekben egyeztetjük.
	A megbeszélés során a titkár ismertette a konferencia-előadásra korábban írásban felkért előadók válaszait (a válaszokat az irattárban őrizzük, a titkár gondoskodik a válaszadókkal való folyamatos kapcsolattartásról), a válaszok alapján a tervek szerint a következőképpen alakulna a 2006. novemberi konferencia programja: kétnapos időtartam (2006. november 10-11., péntek délután-szombat délelőtt), egy éjszakányi szállással (kb. 50 főre kalkulálva) és mintegy száz résztvevővel számolva. A meghívottak köre a könyvtárosképző tanszékek oktatóiból és hallgatóiból, Hajdúszoboszló város érintettjeiből (önkormányzat, kulturális intézmények stb.), a DEENK és a könyvtáros szakma (egykori tanítványok) képviselőiből kerülne ki. A konferencia tervezett előadásai: Hajdúszoboszló polgármesterének köszöntője/megnyitója; Kovács Ilona: az Alapítványról (és a honlap bemutatása); Korompay Gáborné: Az értékmentő Kovács Máté; Szabó Róbert: A politikus Kovács Máté; Gorilovics Tivadar: Hankiss János és Kovács Máté kapcsolata; (a sort bővítheti még esetleg Horváth Mártonnak a pedagógus Kovács Mátéról szóló előadása, tőle azonban ez idáig visszajelzést nem kaptunk); Patkósné Hanesz Andrea: Beszámoló a Kovács Mátéval kapcsolatos legújabb kutatásokról. Felolvasásra kerülnek Margócsy József (és Csáky S. Piroska) Kovács Mátéra emlékező sorai és bemutatásra kerül a Kovács Máté-antológia 1945 utáni korszakra vonatkozó 3. kötete kutatási tervei/programja. Az első nap estéjén a konferencia meghívottai kulturális programon (kiállítás-megnyitó, hangverseny) vesznek részt, másnap délelőtt pedig a Kovács Máté Városi Könyvtár és Művelődési Központ, a városi múzeum stb. városnézéssel egybekötött megtekintésére kerül sor. A kuratórium döntése szerint a konferencián résztvevő könyvtár szakos hallgatók utazási és szállásköltsége – a korábban meghirdetett pályázatnak megfelelően – támogatható.
	Az ülésen szóba került a Kovács Máté-antológia harmadik kötetének terve is. A korábbi kötetek szerkezetének megőrzése mellett a mai kor kihívásainak megfelelően érdemes lenne elgondolkodnunk azon, hogy a tanulmányok és a szöveggyűjtemény mellé a bibliográfia (1945-2000) formája többszempontú visszakeresést biztosító elektronikus adatbázis lehetne. A kuratórium partnereket keres a kutatási program megvalósítására, ezért 2006. elején hivatalosan felveszi a kapcsolatot Dr. Bartos Évával, a Könyvtári Intézet vezetőjével annak érdekében, hogy a kutatás esetleg az Intézet égisze alatt, más könyv- és könyvtártörténeti (ld. pl. Gerő Gyula kronológiája) programokhoz kapcsolódva mehessen végbe. Ehhez szükség lenne arra is, hogy Hajdu Ágnes Fülöp Géza özvegyénél, F. Csanak Dóránál tájékozódjon a kötet korábbi, OTKA-kutatásként indult részleteiről.



Budapest, 2005. december 27.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


Dr. Szabó Sándor sk.			Dr. Hangodi Ágnes sk.
     kuratóriumi tag			    kuratóriumi titkár,
					  jegyzőkönyv vezető

