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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának 2006. évi első üléséről

Időpont: 2006. július 4. 13.00 óra
Helyszín: MKE Tanácsterem (1054 Budapest, Hold u 6.)
Jelen vannak: 
	Bényei Miklós
Suppné Tarnay Györgyi
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

Meghívott vendégként:
	Fábriné Márkus Ágnes, a DEENK osztályvezetője, Debrecen
Juhász Ilona, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetője, Hajdúszoboszló

Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
	Kovács Ilona
	Szabó Sándor

	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait, a meghívott vendégeket és ismertette a napirendet: az ülés két legfontosabb témája a vándorgyűlés Kovács Máté-szekciója és a novemberi konferencia programja és szervezése. (A könyvelő szabadsága miatt a tavalyi évre vonatkozó közhasznúsági tevékenységről szóló beszámolót a kuratórium tagjai utólag kapják meg a titkártól.)
A titkár beszámolt arról, hogy a vándorgyűlés Kovács Máté-szekciójának / emlékülésének végleges programja kikerült a szervező kecskeméti Katona József megyei Könyvtár honlapjára. A program a kuratórium által a korábbiakban elhatározott rend szerint alakul – bár Bényei Miklós előadása nem a kisplenárison, hanem szintén a szekcióban hangzik el –, a helyszín az Erdei Ferenc Művelődési Központ, az időpont 2006. július 28. (péntek), du. 13.30-18.00. Az előadások elhangzása után felolvasásra kerülnek Csáky S. Piroska emlékező sorai (a szöveg a közelmúltban megérkezett a titkár e-mail címére) és esetleg baráti beszélgetésre is sor kerülhet. A részletekről az előadókat a titkár értesítette, mindegyikük visszajelzése megérkezett, vonatjegyük költségét – amennyiben erről számlát kérnek és hoznak – a MKE fedezi (ez ügyben a MKE elnökségi ülésén Barátné Hajdu Ágnes képviselte érdekeinket). A kuratórium tagjai megegyeztek abban, hogy a MKE elnökének engedélye után (az engedély megszerzése a titkár feladata) a szekció programjáról a Katalisten hírt teszünk közzé annak érdekében, hogy a Kovács Máté-tanítványok és -tisztelők minél nagyobb számban értesüljenek az emlékülésről. A titkár Arnóth Károly jóvoltából hozzájutott régebbi évfolyamok címlistáihoz és ennek nyomán vállalta a címlistán szereplők értesítését az emlékülés programjáról; hasonló lista érkezik a napokban Poprády Gézától is.
A novemberi hajdúszoboszlói konferencia kapcsán Suppné Tarnay Györgyi javaslatára szóba került, hogy Kovács Máté szülőházán emléktáblát avathatna és koszorúzhatna az Alapítvány és az önkormányzat, a javaslatot Kovács Ilona korábban levélben támogatta. Juhász Ilona vállalta, hogy az önkormányzatnál felveti a kérést és utánajár a részleteknek. A konferencia helyszíne a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár nagyterme lesz, ott elfér a tervezett százfős létszám; a kb. ötven fő elszállásolási lehetőségeinek (kollégiumi helyek a hallgatóknak, panzió/szálloda az oktatóknak, előadóknak) Juhász Ilona és kollégái a közeljövőben utánanéznek. Az e témákkal kapcsolatos folyamatos információcsere a titkáron keresztül (e-mail, telefon) történik. A szállásköltségeket a hajdúszoboszlói önkormányzat költségvetésében rögzített összeg fedezi, az ünnepi vacsora költségei a DEENK által benyújtott és elnyert pályázati összegből biztosíthatók. Ugyanezen pályázati pénz fedezi az előadók tiszteletdíját. A megrendezendő kiállítás részleteiről a DEENK és a hajdúszoboszlói intézmény a későbbiekben egyeztet. Szeptemberben kerül sor a meghívók elkészítésére és kiküldésére, a korábban tervezettek szerint a könyvtárosképző tanszékek oktatóit és hallgatóit, Hajdúszoboszló város érintettjeit (önkormányzat, kulturális intézmények stb.), a DEENK és a könyvtáros szakma (egykori tanítványok) képviselőit hívjuk majd meg. A meghívóban feltétlenül visszajelzést kérünk a részvételről, mert így könnyebb a résztvevői létszámot megállapítani. Mivel a hallgatók részvételi költségeit az Alapítvány pályázat alapján támogatja, olyanokat szeretnénk előnyben részesíteni, akik Kovács Mátéval és az által művelt szakterületekkel foglalkoztak (szakdolgozat stb.) már vagy foglakoznak mostani tanulmányaik során. Suppné Tarnay Györgyi elmondta, hogy Fehér Anita, aki vállalkozott az 1996-ban készült Kovács Máté-bibliográfia kiegészítésére, tovább folytatja munkáját, összegyűjtött anyaga elhelyezhető lesz majd az idei emlékülések előadásainak nyomtatásban való megjelenési lehetőséget biztosító kötetben (a kötet kiadását 2007-re tervezi az Alapítvány). A kuratórium fontosnak tartja, hogy a kecskeméti rendezvényről a könyvtáros szaksajtóban tudósítás jelenjen meg.


Budapest, 2006. július 7.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


Dr. Bényei Miklós sk.			Dr. Hangodi Ágnes sk.
     kuratóriumi tag				    kuratóriumi titkár,
					  jegyzőkönyv vezető

