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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2007. évi második üléséről

Időpont: 2007. december 7. 13.00 óra
Helyszín: MKE Tanácsterem (1054 Budapest, Hold u 6.)
Jelen vannak: 
	Kovács Ilona
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
	Bényei Miklós
Suppné Tarnay Györgyi
Szerafinné Szabolcsi Ágnes


	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait, és ismertette a meghívólevélben előre közölt napirendi pontokat, majd megkérte a kuratóriumi titkárt, ismertesse a távolmaradt kuratóriumi tagoknak a napirendi pontokhoz írásban (e-mailben beküldött) véleményét (a levelek szövegét ld. az emlékeztető mellékleteként).
	Az első napirendi pontban a kuratórium megtárgyalta az OSZK-tól a nyáron kapott válaszlevél után következő teendőket. A továbbiakban a titkár feladata a Kovács Máté antológia első két kötetének digitalizálási munkálatait figyelemmel kísérni, a digitalizálást végzőkkel, a Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársaival kapcsolatot tartani. A kuratórium fenntartja ígéretét arra vonatkozóan, hogy – amennyiben erre az OSZK részéről igény merül fel - aktívan közreműködik a könyv- és könyvtártörténeti kutatásokban (részvétel az 1945 utáni időszak bibliográfiai feltárásában, forrásszemelvények kiválogatásában, története feldolgozásában stb.). A kuratórium pályázatait a továbbiakban e munkálatok jegyében írja ki a könyvtárosképzés részvevői számára (hallgatók és oktatók/kutatók). Kezdeményezzük olyan rendezvények szervezését, melyek egy-egy évfordulóhoz kapcsolódva tárják fel Kovács Máté életművének egy-egy szeletét, így hozzájárulunk olyan témák feldolgozásához, amelyek részét képezhetik az OSZK által meghatározott kutatásoknak is. Javasoljuk, hogy az OSZK Történeti Interjúk Tára oral history programja keretében fontolja meg az elmúlt évtizedek kiemelkedő könyvtárosai még élő tagjainak bekapcsolását a korszak hiteles feltárása érdekében. Az elnök vállalta, hogy az ülésen felmerült lehetőségekről írásban tájékoztatja a válaszlevél aláíróját, az OSZK tudományos és különgyűjteményi igazgatóját, Dippold Pétert.
	A második napirendi pont során a kuratórium elhatározta, hogy jövőre megemlékezik a 80 éve született és 10 éve elhunyt Fülöp Gézáról, a kuratórium első elnökéről, a budapesti Könyvtártudományi Tanszék vezetőjéről, a képzés rendszerváltozás-kori megújítójáról, Kovács Máté szellemi hagyatékának ápolójáról. Az eseménysor Hangodi Ágnes javaslata alapján a 2006-os évhez kecskeméti Kovács Mátéra emlékező alkalomhoz hasonlóan a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Szombathelyen rendezendő vándorgyűléséhez kapcsolódna. A szélesebb program (plenáris ülés) keretében tartott előadással mindenki emlékezhetne a Tanár úrra; emellett egy szekciót szentelhetnénk életműve részletesebb áttekintésére (életútja, az oktató és a könyvtárosképzés megújítója, a könyv-, sajtó- és könyvtártörténész, bibliográfia-szerkesztő, FG és a hazai bibliológia, FG és az MKE stb.). A szervezés elindítása érdekében az elnök levélben keresi meg az MKE elnökét, Bakos Klárát és személyesen egyeztet a szombathelyi szervezőkkel, Pallósiné Toldi Mártával és Keszeiné Barki Katalinnal. Terveinkről tájékoztatja annak a tanszéknek a jelenlegi vezetőjét is (ELTE BTK IKI Könyvtártudományi Tanszék, Dr. Sebestyén György), ahol Fülöp Géza kiemelkedő munkásságnak döntő hányada zajlott.
	A kuratórium a 2008. évre szólópályázatait is a Fülöp-évfordulóhoz szorosan kapcsolódva hirdeti meg: hallgatók és oktatók számára: célul tűzi ki az életmű egy-egy szeletének feldolgozását (szemináriumi, évfolyam- és szakdolgozat, konferencia-előadás stb. formájában) – konkrét összeg megjelölése nélkül, mert a Kuratórium fenntartja magának a lehetőséget, hogy az összeget a beérkezett pályamunkák száma és minősége alapján a későbbiekben állapítsa meg. A pályázati kiírás szövegét az elnök fogalmazza meg, a minél szélesebb körű meghirdetésről a titkár gondoskodik.
	Tóth Gábor, az MTA Kézirattárának munkatársa tájékoztatása szerint Fülöp Géza nagydoktori disszertációja a kézirattárban elérhető. Kovács Ilona vállalta, hogy felveszi a kapcsolatot F. Csanak Dórával a kézirat megjelentetésének engedélyezése érdekében, az elnök pedig áttekinti a kéziratot annak megállapítása érdekében: mennyiben tartalmaz újat/többet a könyvalakban megjelent kandidátusi disszertációhoz képest.
	A harmadik napirendi pontban a kuratórium úgy döntött, néhány évforduló jövőbeni megünneplésére hívja fel a szakma figyelmét: 2008-ban a hatvanéves iskolai könyvtárügyre (ennek érdekében a titkár tárgyalásokat kezdeményez az OPKM-mel) és 2009-ben a körzeti könyvtárak (1949 – a „fordulat éve” a könyvtárügyben), valamint az egyetemi könyvtárosképzés alapításának 60. évfordulójára. Fontosnak tartjuk jelezni továbbá: 2009-ben lesz hatvan éve, hogy Kovács Máté elfoglalta a debreceni egyetemi könyvtár igazgatói székét. Utóbbi érdekében az elnök levélben keresi meg a DE ENK főigazgatóját, Virágos Mártát A leveleket az elnök megfogalmazta az emlékeztető elkészültének ideje alatt, a címzetteknek való elküldésről a titkár gondoskodik., akivel az alapítvány együttműködése már komoly múltra tekinthet vissza.
	A napirendi pontok után a titkár beszámolt a folyamatban lévő ügyekről. A Kovács Máté-emlékkötet nyomdai előkészítése folyamatban van; a hajdúszoboszlói önkormányzat támogatása jóvoltából a szerzők és a szerkesztő jelképes honoráriumot kaptak (aki ezt nem tudta átvenni, annak az Alapítvány könyvutalványt juttat el), a DE ENK nyomdaszámlájához az Alapítvány 150.000 forint átutalásával járult hozzá. A személyi jövedelemadó egyszázalékos felajánlásaiból az idén az Alapítvány számlájára 20.994 forint érkezett. December második felében megtörténik a könyvelő egész éves munkájának kifizetése. Az Alapítvány honapjára felkerültek az idei hírek (az előző ülés emlékeztetője, Szerafinné Szabolcsi Ágnes 3K-ban megjelent tanulmánya, RSS csatorna-beállítás).


Budapest, 2007. december 12.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


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





Melléklet:
Bényei Miklós levelének szövege
Köszönöm újabb levelét. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a december 7-ei kuratóriumi ülésen, de egyetemi feladataim okvetlenül itthon tartanak. A napirenden lévő témákhoz lenne néhány észrevételem.
1) Dippold Péter augusztus 1-jei levele alapján úgy ítélem meg, hogy a szöveggyűjtemény harmadik kötetét az OSZK nemigen vállalja. Két dolgot vélnék megfontolandónak: a köztörténeti tisztázatlanságok miatt tényleg valóban nehéz, sőt kockázatos értékelő jellegű áttekintésre vállalkozni (a nehézségi fokokról elnökünk közvetlen tapasztalatokat szerzett a fővárosi könyvtár történetének írása közben); viszont elképzelhetőnek tartom egy forráskiadvány-jellegű összeállítás megalkotását, közreadását (a történettudomány más területeiről vannak példák, ha nem is mindegyik követhető). Ezzel kapcsolatban vetődik fel a kérdés: van-e érdemi információnk az 1-2. kötet digitalizálásáról - erre ugyanis az imént említett augusztus 1-jei levél ígéretet tett.
2) Az iskolák államosításának ötvenedik évfordulója jövőre alkalmat kínálna a Kovács Mátéra történő emlékezésre is (mint ahogy arról 2006. december 11-én beszélgettünk). A mostani, rendkívül kiélezett politikai légkörben - amikor  az egyházi iskolák állami támogatásáról is heves viták folynak - viszont nem lenne célszerű erre a témára kihegyezni a programot. Talán átfogóbban lehetne közelíteni Kovács Máté és az oktatásügy, nevelésügy kapcsolatára. Vagy némi el-, illetve kitéréssel esetleg arról emlékezni, hogy miként vélekedett Kovács Máté a könyvtárak és az iskolák viszonyáról. A jövő évi feladatok között terveztük Fülöp Géza nagydoktori értekezésének közzétételét. A témához és a szerzőhöz az lenne méltó és illő, ha nyomtatásban látna napvilágot. Tematikailag beleillik a Nemzeti Kulturális Alap könyvtári szakkollégiumának pályázati kiírásába is, érdemes lenne ezzel is próbálkozni. Leginkább egykori tanszékének. Miután posztumusz kiadvány lesz, a lektorálás aligha indokolt, a hajdani opponensi vélemények (természetesen a bírálók hozzájárulásával) viszont a kötet végén (apróbb betűkkel szedve) elhelyezhetők.

Suppné Tarnay Györgyi levelének szövege
Sajnálom, hogy a pénteki időpont lett a nyerő, de mint írtam a héten szakfelügyelői értekezleten voltam az OPKM-ben, s kétszer nem tudok távolmaradni a félévvégi munkák miatt egy héten belül. A napirendi pontokhoz kapcsolódva: 
- az iskolák államosítása 60. évfordulójáról való megemlékezés ügyében ajánlanám a tájékozódást a minisztérium felé - terveznek-e valamilyen rendezvényt, s erre felajánlani egy KM szerepéről tartandó előadást, vagy/is ugyanezen témában valamelyik közoktatással foglalkozó folyóirat számára tanulmány készítésére kellene vállalkozni 
- Fülöp Gézáról az évfordulók kapcsán mindenképp támogatnék megemlékezést, nem tudom a tanszék tervez-e valamit? A kuratórium, mint volt elnökéről, ill. KM-val való szakmai kapcsolatáról mindenképp kellene szóljon, jó lenne ha tanítványai is jelen lehetnének ez alkalommal. A kötet kiadását nagyobb falatnak látom, megfelelő partnereket kellene keresni hozzá.

	Szerafinné Szabolcsi Ágnes levelének szövege

Sajnos a levelező képzés miatt nem tudok menni. A felvetett témákkal kapcsolatban véleményem a következő röviden,tömören: 
1. Az OSZK válaszlevél ellenére tovább kell folytatni azt a munkát,hogy a Kovács Máté kiadvány harmadik kötete megjelenjen,a meglévő kötetek digitalizálása révén a hallgatók számára elérhetővé váljon a mű. 
2. A távlati tervek megfogalmazása körültekintve történt,fontos tartanunk magunkat hozzá. Támogatom,hogy a 2008-ra tervezett közoktatás középpontba helyezésére tervezzünk,szervezzünk alkalmat, megemlékezést, rendezvényt, publikációt, hallgatóknak kiírt pályázatot. 
3. Fülöp Géza emlékére szakdolgozati téma kiírását vállalja tanszékünk,bizonyára a többi képzőhely is csatlakozik. A nagydoktori megjelentetését kiemelten fontosnak tartom, támogatom. 

