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Az első napirendi pontban Kovács Ilona összefoglalta az Alapítvány jelenlegi ösztöndíjasával 

kapcsolatos eddigi történéseket. Véleménye szerint a kuratóriumnak figyelembe kell vennie, hogy a 

doktori programok jelenlegi eljárása különbözik a tagok által ismert korábbi eljárástól, leginkább a 

tanulmányi idő alatti kötelezettségek és a disszertáció megírásának idejét illetően. Emiatt a kuratórium 

saját, 2004-ben jegyzőkönyvben is rögzített határozatához tartja magát a továbbiakban: arra érdemes 

doktorandusz hallgatóknak tanulmányi támogatást (100.000,- Ft / az első doktorandusz tanév 10 

hónapjára) nyújt azzal az indoklással, hogy általában az első tanulmányi év a leginkább 

költségigényes. Emellett az Alapítvány fenntartja magának azt a jogot, hogy – amennyiben a doktori 

értekezés minősége arra méltó, és érinti azokat a szakterületeket, amelyeket az Alapítvány preferál – 

az elkészült tudományos munkát is jutalmazza. Ösztöndíjasunk, Fülep Ádám a doktori képzés III. 

évfolyamának 2. félévében jár, szigorlat előtt áll, a dolgozatára vonatkozó számonkérés egyelőre egy 

történeti vázlat készítését írja elő számára – vagyis a kuratórium korán szorgalmazott olyan 

eredményt, amely az iskola követelményei között még nem szerepel. Amennyiben az ösztöndíjas erre 

igényt tart, a kuratórium tagjai – a korábbiakhoz hasonló módon – továbbra is folyamatos konzultációs 

lehetőséget biztosítanak számára a Kovács Máté tevékenységét illető résztémát illetően. Bényei 

Miklós hozzászólásában jelezte, hogy – mivel a témaváltás a doktori iskola szabályzata szerint nem 

lehetséges – a korábban általa Ádámnak javasolt téma (Kovács Máténak a debreceni nyári egyetem 

szervezésében elért eredményei) feldolgozását felajánlja majd más doktoranduszoknak. Az elnök 

további két feldolgozandó témát vetett még fel a professzor kéziratos hagyatékának ismeretében: 

Kovács Máté közművelődési koncepciója; Kovács Máté és az olvasáskutatás. 

A második napirendi pontban a kuratórium tagjai összefoglalták az Alapítvány 15 éves történetét és 

eredményeit. Az elnök szerint az alapítás körüli adminisztráció elhúzódása után a valódi alapítványi 

tevékenység 2001-ben kezdődött, az Alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

megfogalmazottak a működésre vonatkozóan ma is érvényesek. Kovács Ilona szerint a 2002-ben 

összeállított program, amely meghatározta az Alapítvány céljait, megvalósított programjaink révén 

folyamatosan teljesül. A könyvtár szakos diákok és a könyvári területen oktatók közül összesen 20 főt 

támogattunk ösztöndíjas pályázatok és Az év fiatal könyvtárosa különdíj révén. A Kovács Máté 

emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakettet összesen hat alkalommal adtuk át, öt személynek és 

két intézménynek. Megemlékezéseket is szép számban szerveztünk partnereink – a MTA KIK, a DE 

ENK, a MKE, az ELTE, a Magyar Pedagógiai Társaság és a hajdúszoboszlói művelődési ház és 

könyvtár segítségével. Az Alapítvány Hajdúszoboszlón minden évben rendszeresen képviseltette 

magát Kovács Máté emléktáblájának koszorúzásán. Kiadványokat jelentettünk meg vagy támogattunk, 



elindítottuk Kovács Máté műveinek digitalizálási folyamatát. Honlapot működtetünk, amelyen 

keresztül tevékenységünkről rendszeres és naprakész tájékoztatást adunk. Az egri Médiainformatika 

Intézet kezdeményezésünkre dokumentumfilmet készített Kovács Máté életéről és munkásságáról. 

Mindez azt jelenti, hogy a Kovács Máté képviselte múltat úgy dokumentáltuk, olyan értékelést adtunk 

róla, hogy az a jelenben és a jövőben is képes napirenden tartani a professzor személyét és 

eredményeit. Ennek érdekében célunk Kovács Máté tanszékével és a többi még működő könyvtáros 

képzőhellyel a továbbiakban is kapcsolatot tartani, hogy a képzés figyelmét felhívhassuk a történeti 

gyökerek figyelembevételére. Szeretnénk új irányt képviselni pályázati tevékenységünkben: tervezzük 

a könyvtári szakirodalom állandó monitoringozását, hiszen távlati terveink között szerepel, hogy a 

Kovács Máté által művelt és az azokból kinövő újabb témák szerzőit nívódíjjal jutalmazhassuk. 

Szeretnénk támaszkodni arra a fiatal kutatógárdára is, akik eddig megrendezett konferenciáink előadói 

voltak. A közös munka folytatása érdekében egyeztető beszélgetésre hívjuk azokat az intézményi 

partnereinket, akikkel korábban már közös programokat valósítottunk meg. Az ülésen felvetett 

javaslatok az idei évben újabb hosszútávú programterv kidolgozását feltételezik, ebben a kuratórium 

valamennyi tagja részt vesz. Az elnök felkérte Kovács Ilonát, hogy az Alapítvány 15 éves 

tevékenységének részleteit és a jövőre vonatkozó terveit összegző tanulmányban fogalmazza meg. A 

jövőre vonatkozó tervek kiegészítése érdekében a kuratórium tagjai legkésőbb március 31-ig 

megteszik javaslataikat. A tanulmány szakmai folyóiratban való megjelentetését a titkár szervezi meg. 

A harmadik napirendi pontban a kuratórium összeállította 2018-as munkatervét: 

 a tavaly készült dokumentumfilm bemutatása a MKE szervezetein keresztül 

 Az év fiatal könyvtáros különdíj átadása 

 emlékülés novemberben, emlékplakett átadása 

 újabb helyszínek ajánlása a tavalyi hajdúszoboszlói vándorkiállítás számára 

 a 15 éves tevékenység összefoglalójának publikálása 

A kuratórium szeptemberre halasztotta az emlékplakett idei díjazottjára vonatkozó döntést. 
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