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Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2010. évi második üléséről

Időpont: 2010. december 10. 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 napirendi pontokat.
	A titkár röviden összefoglalta az idei év eseményeit (a Fülöp Géza-kötet megjelenése, APEH- és pénzügyek, elmaradásunk a vándorgyűlésről és a novemberi hajdúszoboszlói koszorúzásról, a székhely-ügy megoldatlansága), majd ismertette a távol lévő kuratóriumi tagok e-mail-jeinek tartalmát.
A következő napirendi pontban az Alapítvány jövő évi tevékenységének tervezését érintve az elnök „költői kérdésként” fogalmazta meg: vajon jelen van-e még Kovács Máté személyisége, tevékenysége a jelenlegi informatikus könyvtáros képzésben – a kuratórium ugyanis nem tapasztal semmiféle megnyilvánulást, visszajelzést a könyvtáros képző tanszékek részéről az Alapítvány felé. Ez az „érdektelenség” többek között a pályázati kiírásokra benyújtott pályamunkák minimális számában érhető tetten, ugyanakkor nehezíti a kapcsolattartást az is, hogy a kuratórium tagjainak többsége már nem kötődik közvetlenül tanszékekhez. Kovács Ilona szerint meg kellene újítani személyes kapcsolatainkat a tanszékekkel (ebben viszont a legnagyobb segítséget a tanszékekhez jelenleg is közvetlenül kapcsolódó két-három kuratóriumi tag adhatná), a velük folytatott konzultációk nyomán bővíteni kellene a pályázati kiírások témáit. A titkár javaslata szerint első lépésként a jövő tavasszal ezt egy, a tanszékek képviselővel kibővített kuratóriumi üléssel lehetne kezdeni. Az elnök véleménye szerint a továbbiakban így az Alapítvány – csakúgy, mint a maga korában Kovács Máté – a híd szerepét tölthetné be a történetiség, ill. a számítógépes világ felé fordulók között.
A kuratóriumi tagok  felvetették a Magyar Könyvtárosok Egyesületével való kapcsolat erősítését is, különös tekintettel a Társadalomtudományi szekcióval való együttműködésre. Ötletként merült fel Az év fiatal könyvtárosa pályázathoz való kapcsolódás (pl. különdíjjal), az egyeztetéseket az ügyben a titkár kezdi meg a jövő év elején a díjat odaítélő kuratórium vezetőjével.
Kovács Ilona és az elnök szerint a jövő évben érdemes lenne összefoglalni az Alapítvány tízéves tevékenységét (az 1996-os alapítás és a különböző személyi és adminisztrációs változások miatt után tkp. tíz évvel ezelőtt kezdődött az igazi munka) olyan módon, hogy együtt lehetne szerepeltetni az eddigi nyertes pályázók körét a még élő és visszaemlékező Kovács Máté-tanítványokkal. Erre az összejövetelre a legalkalmasabb helyszín és időpont a jövő évben Pécsen megrendezésre kerülő vándorgyűlés lenne.
Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy 20102-ben lesz Kovács Máté halálának negyvenedik évfordulója: amennyiben az Alapítvány vagy más szervezet rendezésében sor kerülne emlékülésre, már most érdemes lenne összegyűjteni az életmű olyan „fehér foltjait”, amelyek feltárása a budapesti és a debreceni hagyaték feldolgozásával újabb eredményeket hozhatna. Kovács Ilona szerint e feltáráshoz nagyon sok kisebb könyvtár is hozzájárulhatna a saját irattárában végzett kutatások alapján.
A következő napirendi pontban sor került az idei pályázati kiírás nyomán beérkezett pályamunkák értékelésére, a kuratórium tagjainak többsége mindkét pályamunkával kapcsolatban kifejtette véleményét. A kuratórium mindkét oktatói pályázatot díjazásra érdemesnek tartotta (Czövek Zoltán: 70.000 ft-os ösztöndíj, Sipos Anna Magdolna: 50.000 ft-os ösztöndíj), az emléklapok és az ösztöndíjak  átadására a jövő évi első, kibővített formában március elejére tervezett kuratóriumi ülésen kerül sor.
Mivel a Könyvtári Intézet egyelőre sajnos nem lépett a Sallai István-évforduló kapcsán, az elnök kérte a kuratórium azon két tagját, akik egyben a MKE TTSZ vezetőségi tagjai is, hogy még az év elején vessék fel egy közös megemlékező rendezvény lehetőségét (az idő sürget, az évforduló konkrét dátuma februárhoz kötődik).
A titkár az ülés végén kérte, hogy a jövő évi pályázati kiíráshoz és a kibővített kuratóriumi ülés meghívójához valamennyi kuratóriumi tag küldjön szövegjavaslatokat. 
	
	
Budapest, 2010. december 29.



A jegyzőkönyv hitelesítésére: 


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



