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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2010. évi első üléséről

Időpont: 2010. január 29. 13.00 óra
Helyszín: OSZK 540. sz. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Bényei Miklós
Kovács Ilona
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

Meghívottak: a 2009. évi pályázat nyertesei (az első napirendi pontnál)
	Czövek Zoltán
Fülep Ádám
	Nagy Andor

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

	Tóth Gyula elnök köszöntötte a kuratórium jelenlévő tagjait és a meghívott nyertes pályázókat, megállapította az ülés határozatképességét, és ismertette a meghívólevélben előre közölt napirendi pontokat.
	Az első napirendi pontban megtörtént az oklevelek és az ösztöndíjak átadása a pályázati nyerteseknek, majd ezt hosszabb beszélgetés követte, amelynek során a jelenlévő kuratóriumi tagok megosztották a dolgozatokkal kapcsolatos véleményüket a pályázókkal, a munkák folytatásához szakmai tanácsokkal szolgáltak, konzultációs lehetőséget ajánlottak fel, a pályázók pedig – köszönetet mondva a jutalmazásért – beszámoltak további terveikről. 
	A titkár átadta valamennyi jelenlévő kuratóriumi tagnak – ill. még aznap délután e-mail-ben a távollévő tagokhoz is eljuttatta – a kuratórium korábbi ösztöndíjasának, Patkósné Hanesz Andreának a Kovács Máté-témában készülő PhD-dolgozatában történő előrehaladásáról szóló beszámolóját, amelyet a titkár az előző kuratóriumi ülésen hozott döntés értelmében írásban kért be, mivel a doktorandusz személyesen nem tudott részt venni a mostani ülésen. A kuratóriumi tagok egyetértettek abban, hogy a beszámoló olvastán felmerülő kérdéseiket, és gondolataikat e-mail-ben osztják meg a doktorandusszal. 
	A titkár beszámolt arról, hogy az idei pályázat szövege – tartalmának az erre kijelölt kuratóriumi tagokkal történt többszöri egyeztetése után – már kikerült a könyvtárosok (katalist@listserv.niif.hu" katalist@listserv.niif.hu), és a tanszékek (okilist@ektf.hu) levelezőlistájára, valamint elérhető az Alapítvány honlapján (http://www.ki.oszk.hu/kma/index.htm" http://www.ki.oszk.hu/kma/index.htm).
	A következő napirendi pontban az elnök elmondta, hogy a kuratóriumi ülés előtt dr. Bartos Évával, a Könyvtári Intézet igazgatójával egyeztetve felhívta a figyelmet arra, hogy 2011-ben Sallai István-, 2012-ben pedig Sebestyén Géza-évforduló lesz, amelynek megünneplésében az Intézetnek mindenképpen szervező szerepet kellene vállalnia – természetesen ebben a munkában az Alapítvány is szívesen részt vesz.
Az elnök javaslata szerint az Alapítvány és a vele együttműködésre felkért szervezetek 2010. évi programjának tervezéséhez a következő évfordulók megünneplésének lehetősége merülhet fel: 
	40 éve hunyt el Kőhalmi Béla;

100 éve született Csapodi Csaba;
30 éve hunyt el Csűry István;
100 éve született Haraszthy Gyula;
75 éve született Kertész Gyula;
130 éve született Káplány Géza.
A megemlékezések megszervezését a kuratórium elképzelhetőnek tartaná az érintett MKE-szekciók bevonásával, hivatkozva korábban már többször is hangoztatott, és az utóbbi két vándorgyűlésen a MKE Társadalomtudományi szekciója közvetítésével közzétett felhívására a múlt jelentős könyvtáros személyiségeinek és tevékenységüknek megidézése tárgyában. 
A fenti témáról a korábbi évekhez hasonlóan az elnök levelet ír a MKE elnökének, ill. az idén már a vándorgyűlés szervezéséért felelős alelnöknek és a MKE Tanács elnökének is, a leveleknek a címzettekhez való eljuttatása a titkár feladata. Ezzel az Alapítvány egyben megteszi javaslatát az idei bajai vándorgyűlés szekcióprogramjára (az MKE legutóbbi tanácsülésén részt vett Bényei Miklós tájékoztatása szerint az idei vándorgyűlés a multikulturalitás, a könyvtár és a kultúrák találkozása témájában zajlik majd, e témába a javaslat beilleszthetőnek látszik), ennek érdekében a titkár a továbbiakban felveszi a kapcsolatot a MKE TTSZ vezetésével az esetleges közösen szervezendő szekcióülésre vonatkozóan. A másik lehetséges szekcióprogram – az előző kuratóriumi ülésen Kovács Ilona által tett javaslatot Suppné Tarnay Györgyi gondolta tovább, és juttatta el írásban a kuratóriumhoz – kerekasztal-beszélgetés lehetne egykori Kovács Máté-tanítványok és az Alapítvány által ezidáig jutalmazott ösztöndíjasok között.
Az utolsó napirendi pontban a titkár jelezte, hogy egyelőre megoldatlan az Alapítvány Hold utcai székhelyének áthelyezése az adójogszabályok miatt, és az OSZK-ban megváltozott helyzet értelmében, de ígéretet tett arra, hogy amint erre alkalom adódik, utánajár a lehetséges megoldásoknak (OSZK illetékesei, könyvelő) – ugyanakkor a kuratóriumi tagok közötti beszélgetés során felmerült annak lehetősége is, hogy valamelyik tag lakcímére történjen a módosított székhely bejelentése.
	
	
Budapest, 2010. február 10.



A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


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



