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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának 2006. évi második üléséről

Időpont: 2006. december 11. 13.00 óra
Helyszín: MKE Tanácsterem (1054 Budapest, Hold u 6.)
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 összefoglalta a Kovács Máté századik születésnapját ünneplő jubileumi év eseményeit: mindhárom rendezvény – a tanszéken, a vándorgyűlésen és a szülővárosban – fontos és jól szervezett volt, szerencsésen alakult, a maga helyén betöltötte szerepét.
A titkár beszámolt arról, hogy a hajdúszoboszlói konferencia összesen mintegy 160 ezer forintjába került az Alapítványnak (hallgatók és előadók utazási költsége, emléktábla, virágok és koszorú). Köszönőlevelet írtunk a szervezésben résztvevő társintézményeknek (DEENK, Kovács Máté Városi Műv. Központ és Könyvtár), Hajdúszoboszló polgármesterének és a jubileumi év alkalmából Kovács Máté-kiállítást rendező OSZK KI Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtárnak. Az Alapítvány honlapjára a közeljövőben felkerülnek a jubileumi év eseményeiről szóló beszámolók és a Hajdúszoboszlón készült fényképek válogatott anyaga. A Könyvtári Levelező/Lap számára Suppné Tarnay Györgyi készített beszámolót a hajdúszoboszlói eseményekről, januárban pedig a 3K-ban jelenik meg Szerafinné Szabolcsi Ágnes tanulmánya Kovács Máté nyíregyházi éveiről. A hajdúszoboszlóiak elküldték az Alapítványnak a városi tv-nek az eseményekről készült összefoglalóját, a műsort tartalmazó DVD az irattárba került. A konferencia egyik résztvevője, Pétervári László saját videofelvételeivel ajándékozta meg a kuratórium tagjait és az előadókat, a kisfilmet tartalmazó DVD-k szétküldését a titkár vállalta. Kovács Ilona elmondta, hogy a családnak is nagy örömére szolgált a hajdúszoboszlói rendezvény, jó volt látni az ott megjelent tisztelettudó, fiatal szakembergárdát. Barátné Hajdu Ágnes felvetette, hogy érdemes lenne a Díszteremben elhelyezett kiállítás digitalizált változatát (pl. a forgatókönyv alapján) az érintett honlapokon elérhetővé tenni.
Az Alapítvány az idei évben újra mintegy 29 ezer forinthoz jutott a személyi jövedelemadó 1 százalékaiból, ezen összeggel együtt vagyonunk nagyobbik része egyelőre lekötetlen. Barátné Hajdu Ágnes javaslatát (tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy) is figyelembe véve a kuratórium titkára a jövő év elején az OTP-nél utánanéz a lekötési lehetőségeknek.
A jubileumi év három rendezvényén elhangzott előadások kötetbe rendezésének szándéka határozottá vált. A DEENK-val a konferenciarendezéshez hasonlóan NKA-pályázatot adnánk be, a megjelentetéshez a Hajdúszoboszlón elhangzott ígéretek szerint anyagi támogatást kapnánk a Műv. Központ és Könyvtártól is, valamint felhasználhatnánk az Amerikai Magyar Alapítványtól tavaly kapott összeg megmaradt részét is. A kötet szerkesztésével a titkár foglalkozik majd, egyelőre január végi határidővel bekéri az előadások kéziratait, ill. a lemondó nyilatkozatokat azoktól az előadóktól, akik nem adják át kézirataikat.
A Fehér Anita által a konferenciára nyomtatásban is elkészített és szétosztott bibliográfia megérett arra, hogy összeállítója megkapja a korábbi jegyzőkönyvekben már rögzített 50.000,- forintos pályázati összeget, ennek átadására a 2007. évi első kuratóriumi ülésen kerül sor. A kuratórium tagjai, különösen Kovács Ilona és Bényei Miklós felajánlották segítségüket ahhoz, hogy az összeállítás valóban naprakész és teljes legyen – különös tekintettel a jubileumi év eseményeiről készült beszámolókra. A bibliográfia elektronikus formában felkerül az Alapítvány honlapjára.
A kuratórium elnöke – utalva a hajdúszoboszlói előadásában felvetett kérdésekre – szóba hozta a Kovács Máté-antológia harmadik kötetének ügyét, beszámolva a Szelle Bélával folytatott telefonbeszélgetésére („körül kell nézni a tanszéken Szabó S. és Czövek Z. segítségével”) és a Sebestén Györggyel váltott levelezésre („cédulaanyag áll rendelkezésre”). A központi kérdés az ügyben a harmadik kötet kéziratának megléte/hiánya. Kovács Ilona szerint közvetlenül édesapja halála előtt már a szerkesztők kezében voltak az egyes fejezetek, talán náluk maradhatott az anyag, a hagyatékban egyik helyszínen (OSZK, DEENK, otthon) sincs. Az elnök szerint a harmadik kötet már nem készíthető el az első kettő analógiájára. A korábbiakban már felvázoltak szerint a Könyvtári Intézet igazgatójával, Bartos Évával kellene egyeztetést kezdeményezni annak érdekében, hogy az Intézet háttérintézményként álljon egy olyan kutatócsoport/ szerkesztőbizottság mögé, amely – a könyv- és könyvtártörténeti kutatásokkal, többek között a Gerő-féle kronológiával stb. foglalkozva és bevonva a kutatómunkába a könyvtárosképző tanszékek érdekelt oktatóit és kutatóit – kidolgozná a harmadik kötet koncepcióját (esetleg a könyvkultúra fogalmának szűkítésével, a bibliográfiát adatbázisba szervezve, a tanulmányokat korszakokra bontva és nyomtatásban megjelentetve). Bényei Miklós szerint a szakmában kell lennie annyi erőnek és tartásnak, hogy a harmadik kötet megjelenjen, a kuratórium is felvállaltan képviseli a Kovács Máté-hagyományt. A megjelentetendő kötet bevezető tanulmánya lehetne az a munka, amelyet Kovács Máté már halála előtt elkészített és a későbbiekben Kovács Ilona szerkesztett át. Bényei javasolta, hogy az ELTE Könyvtártudományi Tanszékétől szerezzünk határozott nyilatkozatot arról, részt vesz-e a munkálatokban. Kovács Ilona szerint a tanszék leginkább az adatbázissá szervezett bibliográfia elkészítésében nyújthatna komoly segítséget.
A kuratórium elnöke felvetette, hogy a hagyományápolás céljait szem előtt tartva az Alapítvány javasolhatná Fülöp Géza nagydoktori disszertációjának nyomtatásban való megjelentetését. A kézirat előkeresését (és a kötet későbbi gondozását) Barátné Hajdu Ágnes vállalta magára úgy, hogy az ügyben feltétlenül felveszi a kapcsolatot F. Csanak Dórával.
A kuratórium elnöke érdeklődött Patkósné Hanesz Andrea idei PhD-eredményeiről. Barátné Hajdu Ágnes elmondta, hogy Patkósné doktori szigorlat előtt áll, idén kutatóideje nagy részét tanulmányírással töltötte (ezek a jubileumi év eseményein elhangzottak és nyomtatásban is megjelentek vagy megjelennek a későbbiekben). 
A kuratórium elnöke a továbbiakban az Alapítvány célkitűzései mentén javaslatot tett a 2007. év programjára; a korábbi tapasztalatok alapján figyelembe véve azt, hogy a tanszékek és a hallgatók körében roppant nehéz az érdeklődést felkelteni. A pályázatok esetében a későbbiekben nem általános kiírásokra, hanem konkrétan meghirdetett olyan témákra lesz szükség, amelyek a hallgatókat az OSZK-ban és a DEENK-ban őrzött hagyatékokhoz irányítják. Tóth Gyula vállalta a budapesti, Bényei Miklós a debreceni hagyaték fondjegyzékeinek áttekintését a témajavaslatok érdekében, Kovács Ilonának pedig szándékában áll az otthon őrzött anyagból hozzáférhetővé tenni Kovács Máté tanári zsebkönyveit. 
A kuratórium szívesen csatlakozna – pl. témaköreinkbe illő dolgozatok esetében különdíj felajánlásával – a jól működő Országos Tudományos Diákköri mozgalomhoz. Barátné Hajdu Ágnes és Bényei Miklós szerint a felajánlást elegendő utólag, a már zajló OTDK-konferencia idején megtenni.
A kuratórium elnöke felvázolta egy konferenciasorozat tervét az elkövetkezendő évekre úgy, hogy a konferenciák megrendezéséhez mindenképpen társszervezetek segítségét kérnénk (Bényei Miklós javaslatára pl.: MKE, Debreceni Nyári Egyet., Könyvtárostanárok Egyesülete stb.):
	2007.: 80 éves a Debreceni Nyári Egyetem – „Kovács Máté és a közművelődés”;

2008.: az iskolák államosításának 60. évfordulója – „Kovács Máté és a közoktatás újjászervezése”;
2009.: 60 éve lett Kovács Máté a debreceni egyetemi könyvtár igazgatója + az egyetemi könyvtárosképzés megalapítása + a körzeti könyvtárak létrejötte + a dokumentációs központok megalapítása;
2010.: 50 éve jelent meg Kovács Máté első könyvtártudományi koncepciója – „Kovács Máté és a hazai könyvtártudományi kutatás”;
	2011.: 55 éves az első magyar könyvtári jogszabály + 35 éves az első könyvtári törvényerejű rendelet – „Kovács Máté és a könyvtári jogszabályok”
2012. Kovács Máté halálának 40. évfordulója



Budapest, 2006. december 18.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


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

