Jegyzőkönyv
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2015. évi második üléséről

Időpont: 2015. szeptember 18. 13 óra
Helyszín: OSZK 533. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F épület)
Jelen vannak: 
	Barátné Hajdu Ágnes
Bartos Éva
Bényei Miklós
Szabó Sándor
	Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)

Távol vannak:
	Kovács Ilona
	Suppné Tarnay Györgyi
	Szerafinné Szabolcsi Ágnes

Az elnök köszöntötte a megjelenteket és ismertette a korábban e-mailben kiküldött napirendi pontokat. 
A kuratórium meghozta döntését a 2015. évi Kovács Máté emléknek ápolásáért elnevezésű emlékplakettel kapcsolatban: az idei díjazott személye, neve az elfogadott szabályzat szerint külön, az elnök által őrzött jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A laudáció elkészítésére a kuratórium Kovács Ilonát kéri fel, akit – távolléte miatt – a titkár külön értesít erről. Az ünnepséget a korábbi hagyományoknak megfelelően a MTA Könyvtárában szeretnénk lebonyolítani, szónoka az elnök lesz, aki előadást tart Kovács Máté és Molnár Pál levelezéséről (a levelek a közelmúltban Molnár Pál lányának, Kertész Gyuláné Molnár Katalinnak köszönhetően az OSZK Kézirattárába kerültek). Szóba került az is, hogy a DE ENK munkatársai közül egy kolléga bemutathatná Molnár Pál ottani könyvtárosi tevékenységét, Bényei Miklós ígéretet tett arra, hogy megkérdezi erről a kollégák hajlandóságát. Az ünnepség előkészítéséért és a szervezésért a titkár felelős, az időpont 2015. november 10. du. 14 óra. A döntés során felmerült, hogy a továbbiakban az emlékplakettet ne csak személyek, hanem intézmények is megkaphassák, ehhez azonban szükség lesz az emlékplakett szabályzatának módosítására is. A titkár vállalta, hogy a tavalyi ünnepség előadói közül megkeresi Vajda Kornélt, aki ígéretet tett arra, hogy Kovács Máté és az Annales-kör kapcsolatát tovább kutatja. Amennyiben ez megtörtént, Vajda Kornél az idei évben is előadó lehetne az ünnepségen.
A második napirendi pontban elhangzott, hogy a nyár folyamán elkészült az Antológia 3. kötete előkerült kéziratának digitalizálása, megtörtént a digitalizálást végző külső vállalkozó honorálása (80.710,- Ft); a szerzői jogok örökösei, Kovács Ilona és Kovács Máté hozzájárultak az elektronikus publikáláshoz; a titkár szervezésében és a MEK-es kollégák közreműködésével – mely utóbbiért köszönettel tartozunk – megoldódott a MEK-ben való közzététel: http://mek.oszk.hu/14500/14538/. A 3K április számában (38-49. p.) Kovács Ilona tollából megjelent a kéziratot bemutató tanulmány. A MEK felajánlotta, hogy külön díjazás ellenében a kézirat digitalizálása során keletkezett doc formátumú szöveg korrektúráját is elkészíti, a titkár megígérte, hogy utánajár a költségekkel kapcsolatos részleteknek. A kuratórium további, valószínűleg a következő évre áthúzódó feladata Kovács Máté kandidátusi disszertációjának digitalizálása lesz, mivel a MTA Könyvtárában hozzáférhető írás témájában igen szorosan kapcsolódik az Antológia 3. kötetéhez. 
A harmadik napirendi pontban elhangzott, hogy a Kovács Mátéról szóló dokumentumfilmhez a film elkészítését vállaló egri kollégák kérésére – Bényei Miklósnak köszönhetően – elkészült a forgatókönyv első változata, amelyet a kuratórium tagjai közül is átnéztek, véleményeztek, kiegészítettek azok, akik az alapítvány idei munkaterve szerint a filmmel foglalkoznak; a titkár pedig e-mail-ben, csatolt file-ban július végén eljuttatta az elkészült anyagot Egerbe – jelenleg (egy újabb emlékeztető e-mail után) várjuk az egri kollégák visszajelzését a további teendőkkel kapcsolatban. Az előző kuratóriumi ülésen elhatározott 2016-os konferencia kapcsán felmerült, hogy a szervezésben és a rendezvény költségeinek megszerzésében a hajdúszoboszlói városi művelődési központ és könyvtárral kellene együttműködnünk, ennek érdekében az elnök levéllel fordul az intézmény két vezetőjéhez. Bartos Éva felajánlotta, hogy szívesen egyeztet Lőrincz Judittal, aki az olvasáskutatás és a bibliológia kapcsolatát tárhatná fel a lehetséges előadók sorában.
Az Egyebek napirendi pontban szóba került, hogy a titkár e-mailben kereste meg Huzella Pétert a Fülöp- és F. Csanak-hagyaték ügyében, de választ nem kapott. Barátné Hajdu Ágnes felajánlotta, hogy a hagyaték sorsáról érdeklődik majd F. Csanak Dóra lánytestvérénél. A titkár e-mailben megkereste Balázsi Dorinát, aki az év elején Suppné Tarnay Györgyi segítségével elkészítette a Kovács Máté-bibliográfia folytatását, és akinek ezért a kuratórium könyvjutalmat és ösztöndíjat ítélt oda. Sajnos, válasza szerint a kolléganő ritkán jár Budapesten, így a jutalmak átadására csak Debrecenben, esetleg Hajdúszoboszlón tud majd a kuratórium sort keríteni. 
A kuratóriumi ülés végén a titkár beszámolt az Alapítvány pénzügyeiről: a legutóbbi OTP-kivonat szerint a lekötött betét 1.341.369,- Ft, a lekötetlen összeg pedig 280.782,- Ft, a személyi jövedelemadó 1 százalékából átutalt összeg 34.899,- Ft; az előző kuratóriumi ülés óta két támogatás érkezett a számlára: Kovács Ilona: 50.000,- Ft, Kovács Máté: 100.000,- Ft. Kifizetésre pedig a digitalizálás összege, valamint az Év fiatal könyvtárosa díj és a díjazott vándorgyűlési utazási költsége került.
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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

