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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2008. évi első üléséről

Időpont: 2008. május 13. 13.00 óra
Helyszín: OSZK 540. sz. oktatóterem (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Bényei Miklós
	Kovács Ilona
	Szabó Sándor
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

Meghívottként (az első napirendi ponthoz):
	Villám Judit, MKE Társadalomtudományi szekció, elnök
	Hegyközi Ilona, MKE Társadalomtudományi szekció, titkár

Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
Suppné Tarnay Györgyi

	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait, és ismertette a meghívólevélben előre közölt napirendi pontokat. A távolmaradt kuratóriumi tagok közül Suppné Tarnay Györgyi a napirendi pontokhoz írásban (e-mailben) küldte be véleményét, Barátné Hajdu Ágnes pedig telefonon tájékoztatta a kuratórium titkárát.
	Az első napirendi pontban – amelyhez a kuratórium meghívta a MKE Társadalomtudományi szekciójának képviselőit – megbeszélésre került 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 szóló emlékülés részletes programja. Az emlékülést szekcióprogramként fogadta be a MKE Társadalomtudományi szekciója, a szervezők közé a szekció és az Alapítvány mellett bekerült a MKE Vas megyei szervezete is (a szervezet elnökével, Tilcsikné Pásztor Ágnessel a szervezés ideje alatt a kuratórium titkára tartja a kapcsolatot). A TTSz elnöke, Villám Judit elmondta: a szekció örömmel veszi az emlékülés tervét, és javaslatot tesz a MKE elnökségének arra vonatkozóan, hogy – jeles évfordulókhoz kapcsolódva – minden vándorgyűlésen teremtődjön (akár sorozatszerűen) alkalom a múltban kiemelkedő tevékenységet folytatott könyvtárosokról szóló megemlékezésekre. A tervezett szekcióprogram a következő: 

Levezető elnök: Dr. Kovács Ilona
Előadások: Dr. Bényei Miklós: Fülöp Géza kandidátusi és doktori értekezése; Dr. Tóth Gyula: Fülöp Géza, az olvasókörök történetének kutatója; Pogány György: Női olvasóközönség a felvilágosodás korában; Dr. Szabó Sándor: Fülöp Géza, a képzést megújító tanszékvezető.
Korreferátumok: Szerafinné Dr. Szabolcsi Ágnes tanszékvezető (Nyíregyházi Főiskola TFK Mat. és Inform. Int. Könyvtár és Alkalmazott Informatikai Csoport), Barátné Dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszék), Dr. Hangodi Ágnes, osztályvezető (Könyvtári Intézet Oktatási osztály), Dr. Murányi Lajos ny. osztályvezető (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára), Papp Gyula, ny. igazgató (Faludi Ferenc Városi Könyvtár, Körmend) és mások.

Az előadások 20, a korreferátumok 10 perces időtartamra tervezendők, erről a titkár tájékoztatja az előadókat. Barátné Hajdu Ágnes a titkárral telefonon történt egyeztetés során felajánlotta, hogy a birtokában lévő Fülöp Géza-fényképekből folyamatosan vetíthető, zenével kombinált prezentációt készít. A TTSz elnöke felajánlotta, hogy szekció a 20 perces előadások előadóinak könyvutalvánnyal köszöni meg a közreműködést, hozzájárul valamennyi előadó utazási költségeihez, valamint nyomtatott meghívókat készít a szekcióprogramról (utóbbiak szétküldéséhez , a címlisták összeállításához az Alapítvány és a MKE Vas megyei szervezete segítségét kéri). A szekcióelnök javaslatára az emlékülés az ünnepélyes témára való tekintettel az idei alkalommal nem fogad be előadást a vándorgyűlést kísérő kiállításokon bemutatkozó cégektől.
Mivel a korábbi megkeresésekre – amelyeket a Fülöp Géza-emléküléssel kapcsolatban még decemberben juttattunk el hagyományos levélben és e-mailben az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének vezetőjéhez –, semmilyen válasz nem érkezett, a kuratóriumi ülés után az elnök és a titkár e-mailben újra megkeresi a tanszékvezetőt, tájékoztatja a programról, és felajánlja közreműködését arra az esetre, ha a tanszék önálló megemlékezéssel készül a Fülöp Géza-évfordulók alkalmából.

A második napirendi pontban a kuratórium megtárgyalta a Debrecenből az előző héten megérkezett jubileumi Kovács Máté-kötetek szétosztásának menetét, és összeállította azok névsorát, akiknek a titkár köteteket juttat el a közeljövőben (szerzők, tanszékek, szakmai lapok, támogatók stb.). A szétküldés postaköltségeit az Alapítvány fedezi.

A harmadik napirendi pontban a titkár tájékoztatta a kuratóriumot arról, hogy az Alapítvány korábbi székhelye, az Alapítványt hivatalosan befogadó Magyar Könyvtárosok Egyesülete (tkp. az Országos Széchényi Könyvtár Hold utcai telepe) épülete kiürítésre került, ezért új székhelyre van szükségünk. A kuratórium elnökével egyeztetve a titkár előzetesen tárgyalt az OSZK főigazgatójával, Monok Istvánnal, aki a tárgyalás eredményeképpen szóban, majd egy befogadói nyilatkozat aláírásával írásban is hozzájárult ahhoz, hogy a Kovács Máté Alapítvány székhelye a továbbiakban az Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.) épülete legyen. A kuratórium köszönettel vette tudomásul a hozzájárulást, és örömmel elfogadta a lehetőséget, majd ezután egyhangú döntést hozott arról, hogy a székhely áthelyezésének kérvényezését azonnal meg kell indítani, a feladatot a titkár vállalta magára.

A következő napirendi pontban a kuratórium megtárgyalta Gyimesiné Franyó Borbála pályázatát, amelyet a pályázó az Alapító okiratban megjelölt célokra hivatkozva nyújtott be, 30.000 forintos támogatást kérve. A kuratórium megítélte a teljes pályázott összeget, méltányolta a pályázó eddigi erőfeszítéseit (eltekintve a pályázat szociális helyzetre vonatkozó utalásaitól), amelyeket – hátrányos helyzetét ellensúlyozva – szakmai előmenetele érdekében tett. Ugyanakkor a kuratórium elvárja, hogy a pályázó személyes példájával népszerűsítse az Alapítványtól kapott támogatást és a szakmai nyilvánosság előtt foglalja össze és fejtse ki: mennyiben segítette szakmai fejlődését a kapott támogatás. A kuratórium önmaga számára rögzíti, hogy a jövőben támogatást elsősorban konkrét szakmai produktumok esetén ítél meg.

Az ötödik napirendi pontban a Fülöp Géza nagydoktori disszertációjának megjelentetésével kapcsolatos feladatok kerültek megtárgyalásra. A kuratórium elnöke elmondta: az MTAK Kézirattárában hozzáférhető nyersanyag közzétehető, annak ellenére, hogy a doktori védés és Fülöp Géza halála közt eltelt három év eredményeit ez a változat nem tükrözi. F. Csanak Dóra a kuratórium megkeresése nyomán egyelőre nem talált olyan kéziratokat, amelyek a kiegészítést segítenék. Bényei Miklós véleménye szerint a kiegészítések beépítése komoly filológiai munkát igényelne, ezért elegendő lenne a disszertáció megjelentetése – az opponensi véleményekkel, recenziókkal, kritikai visszhangot tükröző hozzászólásokkal. Kovács Ilona hozzátette: a szerzői jogokkal kapcsolatosan mindenképpen F. Csanak Dórával kellene előzetesen tárgyalni, az Alapítvány feladata ezután a nyomdai kézirat produkálása és megfelelő kiadó megkeresése lenne. A lehetséges kiadók között felmerült az Akadémiai, az ELTE Eötvös József Kiadó, a Scriptum, az Argumentum, a Balassi és a Hatágú Síp Alapítvány. 

A kuratóriumi ülés végén az egyéb témák között felmerült még, hogy a közeljövőben bekövetkező évfordulókkal (hatvanéves iskola könyvtárügy, körzeti könyvtárak, egyetemi könyvtárosképzés) kapcsolatos, levélben történt kuratóriumi megkeresésekre egyelőre nem érkeztek válaszok. Bényei Miklós bejelentette, hogy a DEENK NKA-támogatással az egyetem történetére vonatkozó, szakdolgozatokból szerkesztett kötetet ad ki, ennek egyik tanulmánya Kovács Máté tevékenységével foglalkozik.



Budapest, 2008. május 20.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


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



