Jegyzőkönyv
a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának 2016. évi harmadik1 üléséről
Időpont: 2016. szeptember 30. 13 óra
Helyszín: OSZK 533. szoba (1827 Budapest, Budavári palota F épület)
Jelen vannak:
Bartos Éva
Bényei Miklós
Kovács Ilona
Tóth Gyula (elnök)
Hangodi Ágnes (titkár)
Távol vannak:
Barátné Hajdu Ágnes
Suppné Tarnay Györgyi
Szabó Sándor
Szerafinné Szabolcsi Ágnes
Meghívottként jelen van:
Juhász Ilona
Az elnök köszöntötte a megjelenteket, és ismertette a korábban e-mailben kiküldött napirendi
pontokat.
Az elnök a 2016-os munkaterv2 egyes pontjait elemezve elmondta, hogy az időarányos
teljesítéssel jól haladunk. Kovács Máé digitalizált kandidátusi disszertációja elérhetővé vált,
megvédésének körülményei – az „agyonhallgatás” (mindössze pársoros hír a Könyvtárosban)
ténye miatt – további kutatást igényelnek. F. Csanak Dóra és Fülöp Géza hagyatékának a
MTA KIK-ba kerülése továbbra is várat magára, az elnök újabb kísérletet tesz arra, hogy a
témában információkat szerezzen a könyvtártól, mert az örökösöktől, rokonoktól ez nem
sikerült. Idei ösztöndíjasunktól, Fülep Ádámtól a jövő évi első kuratóriumi ülésen beszámolót
várunk a 2016-os évben elvégzett kutatásairól.
Kiemelt napirendi pont volt az idei jubileumi konferencia szervezési feladata. Juhász Ilona, a
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtárvezetője elmondta, hogy a
kiállítás szervezése jól halad, az összeállítást vállaló levéltáros kolléga, dr. Szálkai Tamás már
digitalizálta a 10-12 álló paravánon elhelyezendő kiállítási anyagot, amely a konferencia
napján, 2016. november 11-én a színházteremben kerül felállításra, majd a későbbiekben a
felnőttkönyvtár előterében lesz látogatható. Javasolta, hogy a kiállítás megnyitóját az azt
összeállító levéltáros kolléga tartsa meg. Kérte, hogy az iskolás korosztálynak szervezett
vetélkedő eredményhirdetése is az ünnepség részét képezhesse. Az intézményben szervezés
alatt van az emléktábla újbóli elhelyezésének ügye is. A kuratórium titkáránál e-mailben
jelentkezett Vida Lajos helytörténész, ígéretet téve, hogy egy korábbi emlékbeszédét
átalakítva közreműködést vállal az ünnepségen – az ülésen elhangzott javaslat alapján ő
mondhatná az emléktábla koszorúzása során a beszédet. A dokumentumfilm állapotáról
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előzetesen a kuratóriumi titkár tájékozódott: a film a vágás utolsó lépéseihez és a stáblista
összeállításáig jutott, megnézhető verziója nemsokára felkerül a youtube.com-ra, hogy
előzetesen, jelszóval védett módon a kuratórium és a szereplők megtekinthessék. A narrátori
szöveg vágatlan, 40 perces változatát dvd-n az Alapítvány rendelkezésére bocsátják. A
készítők nevében Czeglédi László kérte, hogy az egriek kapjanak meghívást az ünnepség
keretein belül tervezett bemutatóra. Terveink szerint a dokumentumfilmet – a szerzői jogok
tisztázása után – jó lenne eljuttatni a könyvtárosképző tanszékekre és esetleg a MTVA-hoz is.
A hajdúszoboszlói szervezők vállalják a meghívó3 elkészítését (ehhez mihamarabb várják
annak tervezetét); segítenek kielégíteni az eseteges szállásigényeket (ehhez kérik a tervezett
létszámot); biztosítják az egésznapos program szervezési és moderátori feladatainak ellátását.
A kuratórium összeállítja a délelőtti emlékülés programját, felkéri és szervezi az előadókat;
intézi a Kovács Máté emlékplakett átadásával kapcsolatos feladatokat (laudáció, tikett
készíttetés stb.); és – az utazási költség biztosításával – lehetővé teszi könyvtár szakos
hallgatók számára a részvételt.
Az Egyebek napirendi pontban szó esett arról, hogy – a MKE vándorgyűlésének egyik
szekciójában elhangzott előadás alapján – a kuratóriumnak érdemes lenne felvennie a
kapcsolatot az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal, és felajánlani az együttműködés
lehetőségét a diákok tehetséggondozási folyamatában. A titkár felveszi a kapcsolatot az
OTDT tagjával, Koósné Török Erzsébettel. Az elnök jelezte, hogy a Magyar Pedagógia
Társaság honlapján elérhető az Abszolút pedagógusok c. kötet digitalizált változata, amely
tartalmazza a Kiss Árpád és Kovács Máté kapcsolatát elemző fejezetet a Kiss Árpád
Műhelyben évekkel ezelőtt lezajlott beszélgetések alapján. A titkár hírt készít erről a
honlapra, elérhetővé téve a kiadvány digitalizált változatát, és kísérletet tesz a kiadvány
nyomtatott változatának beszerzésére.
A kuratóriumi ülés végén a titkár beszámolt az Alapítvány pénzügyeiről: a legutóbbi OTPkivonat szerint a lekötött betét 1.341.503,- Ft, a lekötetlen összeg pedig 404.483,- Ft, ebben
már szerepel a személyi jövedelemadó 1 százalékából átutalt összeg 27.624,- Ft, valamint az
előző kuratóriumi ülés óta érkezett két támogatás összege: Kovács Máté: 100.000,- Ft, Dér
Mária: 60.000,- Ft. Kifizetésre az Év fiatal könyvtárosa díj került.
Kmf.
Az emlékeztetőt készítette:

……………………………………….
Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár
Az emlékeztetőt hitelesítette:

……………………………………….
Dr. Tóth Gyula elnök
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……………………………………….
Dr. Bartos Éva kuratóriumi tag

