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Az elnök köszöntötte a résztvevőket, megállapította a szavazatképességet, és ismertette a kiküldött meghívóban jelzett napirendi pontokat, majd összefoglalta az Alapítványnak az idei évben eddig elvégzett munkáját, különös tekintettel a vándorgyűlésen lezajlott emlékülésre, amelyet a kuratórium Kovács Máté halálának 40. évfordulója alkalmából szervezett. A hosszú évek óta egyik legsikeresebb rendezvényünkön a felkért előadók mindegyike teljesítette vállalt feladatát, az előadásaikon elhangzottak egyértelműen gazdagították az eddigi Kovács Máté-képet.
A kuratórium az első napirendi pontban megtárgyalta, és kisebb formai kérdések tisztázása után elfogadta a Kovács Máté Alapítvány alapító okiratának módosított szövegét.
A kuratórium a második napirendi pontban megtárgyalta, és kisebb formai kérdések tisztázása, valamint a módosított alapító okirat szövegével való összehangolása után elfogadta a Kovács Máté Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosított szövegét.
A kuratórium a harmadik napirendi pontban egyhangúan döntött az Alapítvány székhelyének módosításáról. Az új székhely az intézmény főigazgatójának pozitív befogadó válasza alapján a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (1051 Budapest, Arany János u. 1., (postázási cím: 1245 Budapest, Postafiók 1002.).
A kuratórium a negyedik napirendi pontban az alapítók felkérése alapján tudomásul vette, hogy a kuratórium új tagja Dr. Bartos Éva (an.: Madaras Gabriella, lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 24. fszt. 2.).
A továbbiakban a titkár gondoskodik arról, hogy az elfogadott iratok és az egyéb szükséges mellékletek (a kuratóriumi tagok nyilatkozatai, a MTAK befogadó nyilatkozata, az szmsz mellékletei stb.) eljussanak a módosítás folyamatát intéző ügyvédhez. A kuratórium ennek érdekében véglegesítette a Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakett szabályzatát is.






Az emlékplakett kapcsán Kovács Ilona jelezte: az alapítók örömére szolgál, hogy bővül azoknak a köre, aki felé jelezhetjük köszönetünket a névadó emlékének ápolásáért. A kuratórium döntést hozott a lehetséges kitüntettek névsoráról, a nevek az elfogadott szabályzat szerint külön, az elnök által őrzött jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. Az idei kitüntettek laudációjának elkészítését a kuratórium két tagja, értesítésüket pedig a titkár vállalta, ez utóbbihoz az elnök készít levéltervezetet. Az emlékplakett átadására a MTAK-val folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően a 2012. november 12-én délután fél háromkor rendezendő, Kovács Máté születésnapjához kapcsolódó ünnepi, kibővített kuratóriumi ülésen kerül sor a könyvtár Vasarely-termében. Az ülésen az elnök és a MTAK főigazgatójának bevezető szavai után a könyvtár Akadémiai Levéltára vezetőjének, Dr. Hay Dianának az előadására, Kovács Máté akadémiai könyvtári tevékenysége címmel; majd az emlékplakettek átadására, a laudációkra, valamint – a kiküldött értesítésben jelzettek szerint – a kitüntettetek rövid megszólalásaira kerül sor. A meghívót a tikár készíti el, és elküldi a szokásos címzetteknek hagyományos postai úton és elektronikus formában. 
A következő napirendi pontban a kuratórium döntést hozott az idei pályázati kiírás nyomán beérkezett pályamunkáról. A kaposvári egyetem két első évfolyamos informatikus könyvtár szakos hallgatója, Helmeczi Gabriella és Kisfónai Bernadett Sipos Csaba, a tanítvány szakmai életútja Kovács Máté képzési reformjainak tükrében című dolgozata kapcsán – amelyhez a jelen nem lévő kuratóriumi tagok írásban küldték be véleményüket, a jelenlévők pedig szóban fejtették ki álláspontjukat – mindenképpen érdemes rögzíteni: egyrészt értéke abban rejlik, hogy a szerzőknek elsőévesként nyilván még kevés írásos munka-készítő tapasztalat birtokában is volt bátorsága a feladat felvállalására, másrészt a pályamunka felépítése jól megragadott szempontok alapján történt. A leírtak részletes kifejtése, kidolgozása azonban még nem elég érett, az interjú készítése módszertanilag további felkészülést kíván, ezért a kuratórium pénzjutalmat most nem ítél meg. Szívesen támogatja viszont ösztöndíjjal vagy a hagyaték budapesti tanulmányozásához szükséges útiköltség fedezésével a választott téma alaposabb áttekintését, folytatását, kiegészítését (esetleg szakdolgozati témaként való feldolgozását), különös tekintettel az interjúalany helytörténeti tevékenységének Kovács Máté által megalapozott mivoltára. Ehhez azt is elvárja, hogy a pályázók konzultáljanak a kuratórium azon tagjaival, akik elismert kutatói Kovács Máté életművének. Kovács Ilona felajánlotta, hogy a hagyaték vonatkozó részeinek áttekintéséhez kutatás-módszertani segítséget nyújt az OSZK-ban.
A következő napirendi pontban a kuratórium elégedetten nyugtázta az új honlap formáját és tartalmát; tudomásul vette, hogy a továbbiakban az Alapítványt azonosító valamennyi kép és dokumentum (logó, levélpapír stb.) teljes egészében megújul. A honlap készítőjének, Payer Barbarának – vonatkozó tanfolyami tanulmányai támogatására – 50.000,- forintos ösztöndíjat ítéltünk meg, amelynek átadását a titkár a későbbiekben szervezi meg.

Az elnök az ülés végén napirenden kívül hívta fel a figyelmet arra, hogy ideje megfogalmazni az Alapítvány jövő évre vonatkozó terveit. Megkérte a kuratóriumi tagokat: ötleteiket és javaslataikat e-mailben juttassák el hozzá, ill. a titkárhoz. Kiindulásként úgy fogalmazott: szükséges újra felvenni a kapcsolatot a 2011. évi első, kibővített kuratóriumi ülésen résztvevő tanszéki képviselőkkel; ill. jelezte, hogy amennyiben jövőre elkészül a jelenleg átépítés alatt álló hajdúszoboszlói könyvtárépület, Kovács Máté születésnapjához közeli időpontban ott lenne érdemes összejövetelt tartani, és a jövő évi emlékplakette(ke)t átadni. Kovács Ilona felelevenítette korábbi, de eddig meg nem valósult javaslatát: rendezzünk találkozót (esetleg kibővített kuratóriumi ülést) azoknak a pályázóknak a részvételével, akiket a korábbiakban a kuratórium ösztöndíjjal vagy pályázati díjjal támogatott – az összejövetelen valamennyien beszámolhatnának arról: hol tartanak szakmai pályájukon, mennyiben segítette őket az Alapítványtól kapott támogatás. A kuratórium úgy döntött, a jövő évre is kiírja szokásos pályázatát, és alkalmas jelölt esetében 2013-ban is kiadja Az év fiatal könyvtárosa különdíjat.


Kmf.

Az emlékeztetőt készítette:
file_0.jpg


file_1.wmf




……………………………………….
Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár

Az emlékeztetőt hitelesítette:
file_2.jpg


file_3.wmf



file_4.jpg


file_5.wmf




……………………………………….		……………………………………….
        Dr. Tóth Gyula elnök				   Dr. Szabó Sándor kuratóriumi tag


