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

napirendi pontok. Az első napirendi pontban sor került a november 11-i ünnepi kuratóriumi 

ülés programjának kialakítására. Az ülés helyszíne idén is a MTA KIK, a terem- és 

időpontfoglalás az intézménynél már megtörtént. Bevezető megtartására korábbi ösztöndíjas 

doktoranduszunkat, előadásokra pedig az idei Az év fiatal könyvtárosa különdíjas és az OTDK-

különdíjas kollégát kérjük fel. Az emlékplakett idei díjazottjának személyéről már korábban 

döntés született, a laudációt Pergéné Szabó Enikő tartja. A szervezés (felkérések, a díjazott 

értesítése, a meghívó elkészítése és kiküldése, fotós, catering stb.) a titkár feladata. 

A második napirendi pontban a Nívódíj Tanácsadó Testületének összetétele került szóba, a 

szabályzatnak megfelelően kerül sor a testületi tagok felkérésére. A felkérő levél tervezetét a 

titkár készíti el, tartalmát egyezteti a Testület vezetőjével, majd gondoskodik a végleges 

felkérők kiküldéséről. Az Alapítvány honlapján elfogadása óta elérhető a Nívódíj szabályzata, 

melléklete és függeléke, a Testület tagjainak kiválasztása után a titkár hírt készít Nívódíjról a 

könyvtáros levelezőlistákra is. A Tanácsadó Testület tagjainak kijelölése és a tagok 

feladatvállalása után a kuratórium összehívja a Testületet. 

A harmadik napirendi pontban a kuratórium a 2019-es munkaterv időarányos teljesítését 

tekintette át. Felsorolásra kerültek a már teljesített feladatok (Nívódíj-szabályzat, az Alapítvány 

15 éves tevékenységére vonatkozó tanulmány megjelentetése, különdíjak átadása stb.), emellett 

szóba került, hogy a Kovács Mátéról készült dokumentumfilm MKE szervezeteknek való 

felajánlását meg kell ismételni a MKE levelezőlistáin. Az elnök jelezte, hogy mivel az előző, 

2014 februárjában közzétett témakataszternek különösebb hatása nem volt érzékelhető, 

készített egy hosszabb összefoglalót a Kovács Máté-kutatások jelenlegi állásáról a mindezidáig 

kevéssé kutatott területek (pl. Kovács Máténak a TIT-ben végzett munkája) felsorolásával. 

Fontos lenne továbbá, hogy az édesapjukra vonatkozó személyes emlékeket a családtagok közül 

Kovács Ilona és Kovács Máté megírja. Pogányné Rózsa Gabriella beszámolt arról: a források 

nagy része rendelkezésre áll ahhoz, hogy a Kovács Máté tanszékvezetői ideje alatt végzett 

könyvtár szakos egyetemi hallgatók névsora összeállításra kerülhessen. A korábbi Kovács 

Máté-biobibliográfiák egybeszerkesztésére az alapítvány az emlékplakett idei díjazottját és 

Nagyné Kiss Máriát szeretné felkérni, erre jó alkalom lehet a novemberi ünnepi kuratóriumi 



ülés. A Kovács Mátéról szóló vándorkiállítás újabb helyszíneként szóba jöhet az alapításának 

70. évfordulóját ünneplő ELTE-tanszék. A Hajdúszoboszlón folyó helyismereti kutatásokat a 

kuratórium a város által kiadott Szókimondó c. havilap alapján kísérheti figyelemmel. 

Júliusban lemondott kuratóriumi tagságáról Barátné Dr. Hajdu Ágnes. A negyedik napirendi 

pontban az alapítók nevében Kovács Ilona javaslatot tett az új kuratóriumi tag személyére, az 

egyeztetések elkezdődnek vele, az Alapító okirat módosítását azonban csak akkor 

kezdeményezhetjük újra, ha a jelenleg még folyamatban lévő előző módosítási folyamat a 

bíróságon sikerrel lezárul.  

A titkár beszámolt az Alapítvány pénzügyi helyzetéről, és arról, hogy egyeztetett a 

keramikussal az új emlékplakettek készítésének aktuális állapotáról. 

 

Kmf. 

 

Az emlékeztetőt készítette: 
 

 

………………………………………. 

Dr. Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár 
 

Az emlékeztetőt hitelesítette: 
 

 
     ……………………………………….  ………………………………………. 

             Dr. Tóth Gyula elnök          Kovács Ilona kuratóriumi tag 


