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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2008. évi második üléséről

Időpont: 2008. december 15. 13.00 óra
Helyszín: OSZK 533. sz. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
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, megállapította az ülés határozatképességét és ismertette a meghívólevélben előre közölt napirendi pontokat. A távolmaradt kuratóriumi tagok közül Suppné Tarnay Györgyi és Bényei Miklós a napirendi pontokhoz írásban (e-mailben) küldte be véleményét. 
	Az elnök összefoglalta a 2008. év alapítványi eseményeit: a Kovács Máté-kötet megjelenését (amely új információkkal bővítette a Professzor úrról eddig kialakult képet) és a kötet szaksajtóban publikált, ill. előkészületben lévő ismertetéseit (3K, Könyvtári Levelező/lap, Szókimondó; Könyvtári Figyelő, Debreceni Szemle, Magyar Könyvszemle); a Fülöp Géza-témákban kiírt pályázat eredményeit, és a vándorgyűlésen sikeresen megtartott Fülöp Géza-megemlékezést, a titkár közlése alapján számba vette az elhangzott előadások – szintén a szaksajtóban – nyomtatásban megjelent sorát. Bényei Miklós írásban érkezett javaslatát, mely szerint az előadásokat kötetben is érdemes lenne megjelentetni, a kuratórium jelenlévő tagjai megfontolásra érdemesnek tartották.
Az elnök a továbbiakban megemlítette, hogy a Fülöp Géza nagydoktori disszertációjának könyvalakban való megjelentetése érdekében indult kezdeményezésünk kiadók megkeresésével kezdődött (a levelezést a titkár nyár végén lebonyolította), de ennek egyelőre kevés eredménye van, mivel a kiadók kizárólag pályázati pénz megléte vagy az Alapítványunknál meglévő forrás rendelkezésre állása esetén tartják elképzelhetőnek a kiadásra vonatkozó tárgyalások megkezdését. A kuratórium kéri Barátné Hajdu Ágnest: korábbi kapcsolatait felelevenítve nézzen utána a Magyar Könyv Alapítványnál az esetleg megszerezhető támogatási lehetőségeknek. Szabó Sándor beszámolt arról, hogy a titkárral együtt meglátogatták F. Csanak Dórát, elvitték hozzá a vándorgyűlési előadásokat tartalmazó Könyvtári Figyelő- és 3K-számokat. Szkennelésre kölcsönkérték a nagydoktori disszertáció egy példányát, valamint megkérték Fülöp Géza feleségét: mint a szerzői jogok tulajdonosa írásban járuljon hozzá a nyomtatásban való megjelentetéshez (az írásos nyilatkozat azóta az Alapítvány birtokában van). A kuratórium jelen lévő tagjai javasolták, hogy a megjelentetendő kötet bevezetőjeként Bényei Miklós opponensi véleménye kerüljön közlésre. A nyomdakész kézirat elkészülte után az Alapítvány titkára megkeresi a Hatágú Síp Alapítványt, amelynek elnöke a korábbiakban szóban már ígéretet tett arra: a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesületéhez benyújtja a kéziratot, megpályázva a kiadás költségeit. A kötet megjelentetése remélhetőleg az Alapítvány 2009.évi programjának része lehet.
Kovács Ilona – a korábban a titkáron keresztül a kuratóriumi tagokhoz is eljuttatott levelezést kiegészítve – részletesen beszámolt a Magyar Pedagógia Társasághoz tartozó Kiss Árpád Műhelyt szervező Kiss Endre kéréséről, javaslatáról: a Műhely 2009-es évben induló sorozatának témája az „abszolút pedagógusok” személye, az első műhelybeszélgetés Kovács Máté munkásságát járja körül. Az alkalomra előadóként Hankiss Elemért és Tóth Gyulát kérték fel. A kuratórium titkára Kovács Ilona kérésére elvállalta a közönségszervezésre vonatkozó segítségnyújtást. A kuratórium jelenlévő tagjai egyetértettek azzal, hogy az Alapítvány csatlakozzon a Műhely kezdeményezéséhez. A műhelybeszélgetés várható időpontja 2009. január vége – így ez egyben az Alapítvány következő évi programjának részévé válik.
	Az Alapítvány javaslatára a 2008. évi MKE vándorgyűlésen a Társadalomtudományi Szekció elnöke, Villám Judit javaslatot tett a MKE elnökségének arra vonatkozóan, hogy – jeles évfordulókhoz kapcsolódva – minden vándorgyűlésen teremtődjön (akár sorozatszerűen) alkalom a múltban kiemelkedő tevékenységet folytatott könyvtárosokról szóló megemlékezésekre. A 2009-es debreceni vándorgyűlés alkalmával az Alapítvány – az egyelőre még nem ismert vándorgyűlési alaptémától függetlenül is – ismét szívesen folytatja e tevékenységét, akár külön szekciót szervezve, akár a TTSz-hez csatlakozva, vállalva az előadói gárda szervezését is – különös tekintettel arra, hogy a debreceni helyszín egyetemi könyvtárigazgatói tevékenységén keresztül igen szorosan kapcsolódik Kovács Máté személyéhez.
	A kuratórium a 2009. évben is készül pályázatok kiírására, konkrét témák megjelölésével, a debreceni (DE ENK) és budapesti (OSZK, MOL) Kovács Máté-hagyaték használtatásával. A kiírásokban szerepelhetnek a korábban már felvetett témák: a hatvanéves iskola könyvtárügy és egyetemi könyvtáros képzés; a körzeti könyvtárak és a dokumentációs központok évfordulói; a Professzor úr „párhuzamos” (MTAK, debreceni EK) könyvtárigazgatói munkássága, tevékenységének eszmetörténeti háttere, az államtitkári poszt elhagyásának körülményei stb. A pályázati kiírások alapszövegét az elnök fogalmazza meg a későbbiekben, a titkár pedig gondoskodik a közzétételről. 
	Suppné Tarnay Györgyi levelében tájékoztatta a kuratóriumot arról, hogy 2009-ben lesz a debreceni egyetemi könyvtáros képzés 20 éves; amennyiben lesznek megemlékezések, azok keretében bemutatkozik a Kovács Máté Kör is. Bényei Miklós levelében javasolta, hogy az Alapítvány csatlakozzon a debreceni egyetem alapításának közelgő (2012) centenáriuma alkalmából induló kutatómunkához, tanulmánykötethez.
A kuratóriumi ülés végén az egyéb témák között felmerült még, hogy az elnök levélben keresi meg a Magyar Elektronikus Könyvtár illetékeseit a Kovács Máté-antológiák digitalizálási ügyének előrehaladása iránt érdeklődve; Kovács Ilona beszámolt a novemberi hajdúszoboszlói koszorúzásról és javasolta: a kuratórium minden évben képviseltesse magát az eseményen; a titkár ismertette az Alapítvány pénzügyeire vonatkozó legfrissebb információkat.


Budapest, 2008. december 30.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


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



