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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2009. évi második üléséről

Időpont: 2009. december 4. 13.00 óra
Helyszín: OSZK 533. sz. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Bényei Miklós
Kovács Ilona
Suppné Tarnay Györgyi
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

Távol vannak:
	Barátné Hajdu Ágnes
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes

	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait, megállapította az ülés határozatképességét, és ismertette a meghívólevélben előre közölt napirendi pontokat.
	Az elnök röviden összefoglalta a 2009. év alapítványi eseményeit: a januári Kiss Árpád Műhelyben (Magyar Pedagógiai Társaság) lezajlott beszélgetést az abszolút pedagógus fogalmáról, Kiss Árpád és Kovács Máté „párhuzamos” életrajzáról és tevékenységéről; az alapítványi pályázat februári kiírását és a Kovács Máté szerkesztette antológiák digitalizálási munkálatait; a júliusi vándorgyűlésnek a MKE Társadalomtudományi szekciójával és a Hajdú-Bihar Megyei MKE-szervezettel rendezett, sikeres szekcióülését; az idei évben megjelent, Kovács Mátéval foglalkozó publikációkat; a Kovács Máté születésnapján novemberben Hajdúszoboszlón a városi könyvtár és művelődési ház által rendezett megemlékezést.
	A titkár beszámolt a vándorgyűlésen elhangzott előadások nyomtatásban való megjelenésének lehetőségeiről; a honlap idei frissítéseiről; az Alapítvány pénzügyeinek jelenlegi állásáról, az idei támogatókról (a kuratórium javaslatára Dér Mária számára köszönőlevél készül) és a személyi jövedelemadó egy százalékaiból az APEH-től kapott összegről; az adminisztratív ügyek folyamatos intézéséről (APEH, KSH, közlemények a szaksajtóban). A titkár még szeptemberben újra felvette a kapcsolatot a Hatágú Síp Alapítvánnyal annak érdekében, hogy a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által kiírt pályázatra kerüljön beadásra a Fülöp Géza-disszertáció. A pályázat sikeres volt, a kötet megjelentetésének munkálatait a jövő évben – a titkárral folyamatosan együttműködve – a Hatágú Síp Alapítvány munkatársai végzik majd. Az elnök javaslatára az eddig átadott dokumentumok (kézirat, bírálat) mellett publikálásra kerül az az anyag is, amelyet Fülöp Géza a disszertáció védésekor az opponensek számára készített véleményükre való válaszként.
	Az idei pályázati folyamat tapasztalatainak (a kiírás körülményei, kuratóriumi tagok bírálati munkájának gyorsasága, a követelményrendszer és a tudományos hivatkozás alkalmazása, kétfordulós döntés, a jelen nem lévő kuratóriumi tagok véleményének ismertetése, a témavezetők kérdése stb.) megbeszélése után megszületett az idei eredmény: a kuratórium a hallgatói pályázatok kategóriájában Fülep Ádám dolgozatát 60.000, Nagy Andor dolgozatát 40.000 Ft-tal, az oktatói kategóriában Czövek Zoltán dolgozatát 80.000 Ft-tal jutalmazza. Az oklevelek és az ösztöndíjak ünnepélyes átadására a 2010. év első kuratóriumi ülésén, minden valószínűség szerint január végén kerül sor, az ülés megszervezése a titkár feladata. Az ülésen a kuratórium tagjai kifejtik konkrét véleményüket az egyes dolgozatokkal kapcsolatban, ezzel is segítve a szerzők további munkáját, folytatásra biztatva őket.
	A következő napirendi pontban az elnök a kuratóriumi tagok kiegészítései mellett javaslatot tett a jövő év programjára, ill. ezzel párhuzamosan a jövőre kiírandó pályázati témákra: jelezte, hogy 2010-ben lesz ötven éves Kovács Máté bibliológiai koncepciója, 2011-ben pedig érvfordulós lesz az 1956-os és az 1976-os könyvtári jogszabály. Kovács Ilona felvetette, hogy 2010-ben olyan kerekasztal-beszélgetések szervezésére kerülhetne sor, amelyeken egyrészt az eddigi pályázóink könyvtáros és tudományos tevékenységéről érdeklődnénk, másrészt a még élő Kovács Máté-tanítványok emlékeiről hallhatnánk. 


Budapest, 2009. december 30.

A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


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



