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Az elnök köszöntötte a megjelenteket, elfogadásra kerültek a korábban e-mailben kiküldött 

napirendi pontok. Az első napirendi pontban az elnök üdvözölte a két új kuratóriumi tagot, 

röviden összefoglalta az elmúlt tizenöt év tapasztalatait, utalt az elkészült hosszútávú terv 

tartalmára. Az alapítók nevében Kovács Ilona megköszönte, hogy a két új tag vállalta a 

kuratóriumi munkában való közreműködést.  

A második napirendi pontban sor került a januárban elfogadott éves munkaterv áttekintésére. 

A tervezett kuratóriumi ülések megvalósítása folyamatban van, Az év fiatal könyvtárosa 

különdíj a keszthelyi könyvtáros vándorgyűlésen átadásra került. A dokumentumfilm 

bemutatásával kapcsolatos javaslatunkra a MKE titkárságától április óta nem érkezett válasz, 

érdemes lenne a film bemutatására a tanszékek és a MKE egyes szervezeteinek figyelmét 

külön is felhívni. A tavalyi hajdúszoboszlói kiállítás minden bizonnyal az ottani intézmény 

tulajdona, vándorkiállításként való megvalósítását szívesen támogatjuk, de befolyásolni nem 

tudjuk.  

A harmadik napirend pontban áttekintésre került az Alapítvány módosított Alapító okiratához 

kapcsolódó szervezeti és működési szabályzat, a javasolt változtatásokat a titkár átvezeti a 

szövegben, majd hitelesítés után közzéteszi a dokumentumot a honlapon.  

A negyedik napirendi pontban megvitatásra került az Alapítvány elnök által készített 

hosszútávú terve, a javasolt módosításokat a titkár átvezeti a szövegben, és a végleges 

változatot közzéteszi a honlapon. 

A hosszútávú tervhez kapcsolódva Pergéné Szabó Enikő elmondta, hogy a DE ENK 

mostanában kísérletként induló Open Journal System-programjába a jövő év folyamán 

beilleszthető lenne Kovács Máté további digitalizált műveinek közzététele. Pogányné Rózsa 

Gabriella javasolta, hogy az ELTE Irattárában/Levéltárában fellelhető tanfolyami névsorok 

alapján keressünk meg olyan Kovács Máté-tanítványokat, akiknek a Professzor úrral 

kapcsolatos emlékeit még rögzíteni lehetne. Vállalta továbbá, hogy a következő év első 

felében az OSZK Kézirattárában – szintén digitalizálási célokra – kiválogatja a még 

publikálatlan Kovács Máté-írásokat. Az elnök javasolta, hogy feltétlenül folytatódjon a 

biobibliográfia kiegészítése, és készüljön el a korábbi kiegészítések digitalizált változata is, a 

feladat koordinálására korábbi kuratóriumi tagunkat, Suppné Tarnay Györgyit kérhetnénk fel. 



A kuratórium könyvtárosképzésre vonatkozó ismeretei frissítésre szorulnak, ezért az elnök 

külön levélben kéri fel Barátné Hajdu Ágnest, a kuratórium egyetlen olyan tagját, aki még 

aktív oktatóként működik a felsőfokú könyvtárosképzésben, hogy a 2019. évi első 

kuratóriumi ülésen számoljon be a téma aktualitásairól, és Kovács Máté hagyományainak a 

könyvtárosképzésben folyó ápolásáról. 

Az ötödik napirendi pontban szóba került az ünnepi kuratóriumi ülés. Időpontja 2018. 

november 12. lesz, a rendezvény 14 órakor kezdődik, helyszíne a MTA Könyvtár és 

Információs Központ Kisterme, programja pedig a következő: az elnök köszöntője és 

előadása Kovács Máté és az olvasás kapcsolatáról, a különdíjas előadása a nyertes 

pályamunka alapján, megemlékezés az elhunyt Vida Lajosról, az emlékplakett átadása és 

laudálása. A szervezés további feladatairól a titkár gondoskodik. Az idén kerül sor az 

emlékplakett utolsó darabjának átadására, a titkár vállalta, hogy megkeresi a plakettet készítő 

művészt, és árajánlatot kér tőle további 10 plakett készítésére. 

Mivel a kuratóriumi ülés meghívójával együtt megküldésre került a nívódíj szabályzat-

tervezete is, sor került a tervezet vitájára, melynek kapcsán felmerült, hogy egyrészt a 

szövegtervezet túl szűkkörű témát határozott meg, ennek a teljes mai könyvtári gyakorlatra 

való bővítésére van szükség, másrészt nem csak a hagyományos, de az elektronikus úton 

publikált tanulmányok is szóba jöhetnek a díjazáskor. A kuratórium úgy döntött, hogy a 

nívódíjhoz maximum 50.000,- Ft értékben pénzjutalom is járhat. A díj szabályzatának 

módosított szövegét a továbbiakban Bartos Éva és Bényei Miklós készíti elő, a munkába 

bevonják a Szakmai Tanácsadó Testület korábban már felkért vezetőjét, Pogány Györgyöt is. 

Együtt fogalmaznak meg javaslatot a Testület további tagjainak személyére, összetételére is. 

A szöveg végleges változatának elfogadására a következő kuratóriumi ülésen kerülhet sor.  

A jövő évi első kuratóriumi ülésen előterjesztésre kerül a 2019. évi munkaterv és 

költségvetés, és elfogadásra kerül a Szakmai Tanácsadó Testület összetételére vonatkozó 

javaslat. 
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