Emlékeztető
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2012. évi első üléséről

Időpont: 2012. május 18. 13.00 óra
Helyszín: OSZK 533. sz. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)
Jelen vannak: 
	Barátné Hajdu Ágnes
Bényei Miklós
Kovács Ilona
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

Távol vannak:
Suppné Tarnay Györgyi
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes

Az elnök köszöntötte a résztvevőket, megállapította a szavazat-képességet és ismertette a napirendi pontokat.
Az első napirendi pontban a kuratórium az előkészítő munkálatokra támaszkodva véglegesítette a győri vándorgyűlésre tervezett Kovács Máté-emlékülés címét és programját. A titkár vállalta a hiányzó előadás (Mennyeiné Várszegi Judit) címének pontosítását, a program eljuttatását a szervezőkhöz, ill. mindazok értesítését a programról, akiket a hallgatóság körben szeretnénk üdvözölni. Az előadók utazási költségeit az Alapítvány fedezi, jelképes honorálásukról – a lehetőségek függvényében (pl. az Alapítvány égisze alatt eddig kiadott kötetetek) – a későbbiekben gondoskodik. A tavalyi felkérő levelek nyomán beérkezett rövidebb lélegzetű, személyesebb hangvételű visszaemlékezések megjelentetését a 3K-ban tervezzük, a szerkesztővel a titkár veszi fel a kapcsolatot. 
Az elnök a második napirendi pontban – annak nyomán, hogy egyelőre az idei évre kiírt pályázatra nem érkezett dolgozat, és a könyvtárosképző tanszékek egyáltalán nem reagáltak tavalyi felhívásunkra – kérdésként vetette fel, hogy nincs-e szükség stratégiaváltásra pályáztatási módszereinkben, mivel a könyvtár szakos hallgatók nehezen közelíthetők meg ebben a formában. Az elnök kuratóriumi tagokhoz intézett körkérdése nyomán az is kiderült, hogy a hallgatói egyesületek tevékenysége is minimálisra csökkent az utóbbi időben. Felmerült, hogy továbbiakban a pályázati kiírás rendszerét megtartva célzottan kellene megnyernünk hallgatókat és oktató kollégákat egyes témák kidolgozására. A jelenlegi helyzetben biztos pontnak Az Év fiatal könyvtárosa cím mellett kiadott különdíjunk látszik. Kovács Ilona szerint az eddigi eredmények megtartása mellett a tanszékektől is fogadhatnánk el javaslatokat témákra és ösztöndíjat/jutalmat érdemlő hallgatóikra, Bényei Miklós a debreceni TTK gyakorlatát említette (kari dékáni dicséret), Barátné Hajdu Ágnes pedig felvetette, hogy az Alapítvány különdíjjal kapcsolódhatna a kétévente (legközelebb jövőre) megrendezésre kerülő OTDK könyvtártudományi szekciójához (ez utóbbi lebonyolításához külön szabályzatot készítünk).
A következő napirendi pontban az elnök korábban e-mailben elküldött, emlékplakett készítésére vonatkozó javaslata elfogadásra került azzal, hogy egyrészt elindul az egyeztetés a plakettet készítő művésszel, másrészt a plakettel való jutalmazáshoz is szabályzat készül (pl.: ne szerepeljen rajta név, évente kettőnél többet nem adunk át, a kuratórium tagjai ebből nem részesülnek stb.). Suppné Tarnay Györgyi e-mailben elküldött, Kovács Máté-díj alapítására vonatkozó ötletét a kuratórium (az elnök és Bényei Miklós megfogalmazásában) azzal vetette el, hogy a (kultúr)politikai helyzet jelenleg nem alkalmas arra, hogy ezt a javaslatot a megfelelő fórumokon felvethessük.
Az utolsó napirendi pontban a titkár jelezte, hogy technikai okok miatt szükség van az alapítvány honlapjának új tárhelyre való áthelyezésére (ez kb. 7.500,- ft-os költséggel, ill. kétévenkénti megújítással jár), és másik tartalomkezelő alá helyezésére. Előzetes egyeztetések alapján javasolta, hogy a megújítás és a folyamatos karbantartás feladatával a továbbiakban Czövek Zoltán helyett Payer Barbara foglalkozzon (az elvégzett munka honorálása pályázati úton, az alapítvány alapcéljai mentén megoldható). A titkár beszámolt továbbá arról, hogy a civil jogszabályok változása miatt – 2014. májusi határidővel – szükség van az alapítvány alapdokumentumainak átnézésére, ellenőrzésére, módosítására; így a kuratórium felhatalmazta a titkárt arra, hogy az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésére jogászi segítséget kérjen. A folyamat során feltétlenül szükség lesz az alapítvány székhelyének módosítására is, az új helyszínt a jogászi javaslatoktól tesszük függővé. A titkár a konkrét összegek említésével beszámolt az alapítvány jelenlegi pénzügyi helyzetéről, és jelezte, hogy a megváltozott jogszabályok miatt a továbbiakban ún. kettős könyvelést kell folytatnunk, ezt a feladatot a könyvelő csak a korábbihoz képest magasabb összegért tudja ellátni – a kuratórium jóváhagyta az éves honorárium módosítását.
Az egyebek programpont során Bényei Miklós jelezte, hogy a debreceni képzőhelyen fényképes dokumentumokkal illusztrált szakdolgozat készült Kovács Máté gyermekkoráról; az elnök pedig felvetette, hogy ismét fel kellene vennünk a kapcsolatot a Kovács Máté-témában PhD-t készítő Patkósné Hanesz Andreával, hogy eredményeiről tájékozódhassunk.
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