Jegyzőkönyv
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2014. évi második üléséről

Időpont: 2014. október 10. 13.30 óra
Helyszín: OSZK 533. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F. épület)
Jelen vannak: 
Bényei Miklós
Kovács Ilona
	Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

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

Az elnök köszöntötte a résztvevőket, ismertette a kiküldött meghívóban jelzett napirendi pontokat. Megindokolta a munkatervben korábban két alkalomra tervezett alapítványi rendezvények összevonását (Hajdúszoboszlón egyelőre nem lesz épület-átadás), így a 2014. november 7-én rendezendő ünnepi kuratóriumi ülésen kerül sor az emlékplakett átadására. 
A kuratórium döntött az idei emlékplakettel díjazandó kolléga személyéről, a döntést tartalmazó jegyzőkönyv az emlékplakett szabályzata szerint az elnöknél kerül elhelyezésre. A plakett feliratának elkészíttetését és a rendezvény szervezési feladatait (kapcsolattartás a helyszínnel, meghívó elkészítése és szétküldése, vendéglátás stb.) a titkár vállalta.
A következő napirendi pontban az idei munkaterv egyes pontjainak teljesítéséről esett szó:
	Sajnos, a pályázati kiírás egyik pontjához sem érkezett pályázati anyag.

A DE ENK Kézirattárának válaszával (Kovács Máté kéziratainak digitalizálása) kapcsolatban Kovács Ilona jelezte, hogy a család hozzájárul a kimondottan Kovács Máté szerzőségét mutató dokumentumok digitalizálásához, a titkár feladata a továbbiakban a levelezés folytatása a partnerrel annak érdekében, hogy kiderüljön: milyen módon történhet meg a szerzői jogokról való lemondás. Az alapítvány kérése az, hogy a digitalizált anyagok hozzáférhetőségét a DE ENK saját digitális könyvtárában biztosítsa.
	Az ELTE könyvtárosképző intézetének vezetőivel való kapcsolatfelvételt a november 7-i ünnepség utánra halasztotta a kuratórium, bízva abban, hogy az intézet és a tanszék vezetője részt vesz az ünnepi kuratóriumi ülésen.
A MKE helyismereti szervezetével való kapcsolatfelvétel feladata átkerül a jövő évi munkatervbe, a MKE tisztújító közgyűlése utánra.
	A könyvtárosképző helyek történeti tárgyakat oktató kollégáival Bényei Miklós körlevélben vette fel a kapcsolatot, válasz mindössze három helyszínről (Eger, Pécs, Nyíregyháza) érkezett.
	A Kovács Máté-bibliográfia folytatása ügyében Suppné Tarnay Györgyi felvette a kapcsolatot a debreceni tanszéken Eszenyiné Borbély Mária adjunktussal, aki megígérte, hogy a mesterképzős informatikus könyvtár szakos hallgatók között keres olyan személyt, aki vállalná a feladatot – azóta visszajelzés nem érkezett, a titkár feladata az újabb kapcsolatfelvétel. Suppné Tarnay Györgyi Kertész Gyulánéval is felvette a kapcsolatot a Molnár Pál-hagyaték Kovács Máté-vonatkozásai ügyében (a részletekről e-mailváltás történt Kovács Ilonával és az elnökkel, a levelezést őrzi a kuratóriumi irattár is).
	A MKE idei vándorgyűlésén sikeresen lezajlott Maróti Andor kötetének bemutatója és Az év fiatal könyvtárosa különdíj átadása (az eseményekre vonatkozó hírt és az ott készült fényképeket ld. a honlapon: http://kovacsmatealapitvany.hu/node/161" http://kovacsmatealapitvany.hu/node/161, ttp://kovacsmatealapitvany.hu/node/162" http://kovacsmatealapitvany.hu/node/162)
A munkaterv átnézése után a titkár beszámolt az alapítvány pénzügyi helyzetéről, megadva a lekötött és folyamatosan kamatozó összeg nagyságát, megemlítve az előző kuratóriumi ülés óta beérkezett támogatásokat és a személyi jövedelemadó 1 százalékából érkezett összeget.
A következő napirendi pontban Kovács Ilona összefoglalta az antológia harmadik kötete kéziratának helyzetét és állapotát (a részletes beszámoló a kuratóriumi ülés meghívójának mellékleteként elektronikusan kiküldésre került a kuratóriumi tagok számára). Az elnök és a kuratóriumi tagok véleménye szerint a fellelt anyagot feltétlenül hozzáférhetővé, kutathatóvá kell tenni – méghozzá eredeti formájában, keletkezésének idejét és állapotát tükrözve annak érdekében, hogy az újabb, további kutatások számára rendelkezésre álljon. Az anyag hozzáférhetővé tétele Sonnevend Péter Terv és remény c. felhívása (3K 2014. 7.) után különösen időszerű lehet. Az elnök szerint ugyanilyen fontos lenne Kovács Máté kandidátusi disszertációjának (jelenleg az Akadémiai Könyvtár kézirattárában érhető el) és az opponensi véleményekre írt válaszának közzététele. A kuratórium tehát jövő évi programjaként tűzi ki a fenti iratok digitalizálását és elektronikus közzétételét, ehhez megkezdi az egyeztetést a digitalizálásban már tapasztalattal rendelkező partnerekkel, elsősorban az antológia első két kötetét digitalizáló MEK-kel. Kovács Ilona vállalta, hogy az antológia harmadik kötete kéziratának most feltárt sorsáról beszámol a könyvtári szaksajtó hasábjain, valamint jelezte, hogy levéllel kereste meg Dér Máriát, akitől esetleg még újabb információk szerezhetők az antológiakötetről, különös tekintettel az anyag Kovács Máté halála utáni sorsára.
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……………………………………….
Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár
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……………………………………….		……………………………………….
        Dr. Tóth Gyula elnök				   Dr. Szabó Sándor kuratóriumi tag


