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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2009. évi első üléséről

Időpont: 2009. május 8. 13.00 óra
Helyszín: OSZK 533. sz. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Bényei Miklós
	Kovács Ilona
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)
Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
Suppné Tarnay Györgyi
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes

	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait, megállapította az ülés határozatképességét, és ismertette a meghívólevélben előre közölt egyetlen napirendi pontot: a vándorgyűlés szekciójára szóló program összeállításának feladatát. 
Amint azt már előző kuratóriumi ülésünkön is felidéztük: 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, most már ismerve az idei vándorgyűlési alaptémát, szívesen folytatja e tevékenységét, ismét 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. Az Alapítvány a korábbi évekhez hasonlóan felveszi a kapcsolatot a MKE helyi szervezetével is, a szekcióülés közös megvalósítása érdekében.
Ezután került sor a témák és az előadók személyének végiggondolására. A következő javaslatok születtek:
	Patkósné Hanesz Andrea – Kovács Máté tehetséggondozó tevékenységéről

Bényei Miklós – Kovács Máté szerepe a debreceni egyetemi könyvtár évkönyvének szerkesztésében
Korompay Gáborné – Kovács Máté debreceni könyvtárigazgatói évei
Sipos Anna Magdolna – Kovács Máté és az 1956. évi 5. számú törvényerejű rendelet
Az Alapítvány titkára vállalta az előadókkal, a szervezőkkel és a két MKE-szervezettel való kapcsolattartást a szekcióülés gördülékeny megszervezése érdekében. Döntés született a vidékről érkező előadók utazási költségeinek alapítványi fedezéséről is.

Budapest, 2009. május 8.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 

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

