A Kovács Máté Alapítvány Nívódíjának szabályzata
1.§ A Nívódíj alapítása
1.1 A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma a névadó szellemiségének megőrzése, megismertetése
és továbbvitele érdekében 2019-ben publikációs Nívódíjat alapít abból a célból, hogy Kovács Máté
bibliológiai koncepciójának megfelelően, a koncepcióban kifejtett részterületek megismerésére,
népszerűsítésére és elmélyítésére vonatkozó publikált tanulmányokat (továbbiakban:
publikációkat) jutalmazza. A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy minden évben
meghatározza azt a részterületet, amelyet jutalmazni kíván.
1.2 A Kuratórium minden esztendőben a Kovács Máté születésnapjához kapcsolódó megemlékezés
alkalmával egy Nívódíjat ad ki, az adott évet megelőző év szakirodalmi terméséből, az 1.1. pontban
meghatározott műfajok egyikében, a kiválasztott publikáció szerzőjének (társszerzők esetén
szerzőinek).
1.3 A Nívódíj alapítását – elsősorban a figyelembe veendő szakmai orgánumokban és elektronikus
felületeken – 2019 folyamán meg kell hirdetni. A Nívódíj átadására vonatkozó értesítést a
továbbiakban minden évben a Kovács Máté születésnapjához kapcsolódó megemlékezés
meghívójával együtt kell közzétenni.
2.§ A Nívódíj célja
2.1 Kovács Máté a múlt értékeinek továbbvitele mellett mindig tevékenyen munkálkodott a
jelenben, érdeklődéssel és érzékenyen figyelt a fejlődés irányaira és a jövőre, szakmai programjában
figyelembe vette és követte a jövő igényeit. A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma a névadó
szellemiségének képviseletében – alapvető célja, a Kovács Máté által képviselt értékek
megismertetése és átadása mellett – tágabb szakmai kapcsolatok építését is feladatának tekinti, nem
kíván bezárkózni, hanem a jelen eredményeire és a jövő programjára is figyelni kíván. A
Kuratórium ennek érdekében tervezi a tágabb szakma eredményeinek nyomon követését és Kovács
Máté szellemében megbecsülésének és elismerésének kifejezését a cél érdekében munkálkodóknak.
2.2 A Nívódíjban részesített alkotások kiválasztásánál a Kuratórium azokat a publikációkat részesíti
előnyben, amelyek:
 elméleti igénnyel tárgyalják a tágan felfogott hagyományos vagy digitális könyv- vagy
könyvtári kultúra kérdéseit;
 gyakorlati módszertani eljárást mutatnak be a hagyományos vagy digitális könyv- vagy
könyvtári kultúra megismertetésében vagy továbbfejlesztésében;
 a tágan felfogott könyv- és könyvtári kultúra valamely dokumentumtípusának történeti
fejlődésével, valamint annak egyéni vagy közösségi használata múltjával, jelenével és
jövőjével foglalkoznak.
3.§ A Nívódíj adományozásának rendje
3.1 A Nívódíjat a könyvtár- és információtudomány művelői, gyakorló könyvtárosok,
könyvtárostanárok, pedagógusok, a felsőfokú könyvtárosképzés nappali, kiegészítő vagy levelező
tagozatos hallgatói és oktatói kaphatják. A Kuratórium mérlegelése és döntése után más szakmák
képviselői is jutalmazhatók, amennyiben publikációjuk megfelel a Szabályzat 2.2 pontjában
foglaltaknak.
3.2 A Nívódíjat nem kaphatják meg a Kuratórium és a Tanácsadó Testület aktív tagjai és
hozzátartozói.
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4.§ Javaslattétel a Nívódíj adományozására
4.1 A jutalmazandó művek előzetes kiválasztására a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma
Tanácsadó Testületet alapít. A Testület vezetőjét a Kuratórium kéri fel.
4.2 A Kuratórium a Tanácsadó Testület véleményét egyéb, az Alapítványt érintő ügyekben is
kikérheti.
4.3 A Testület működési szabályzatát a z 1. sz. függelék tartalmazza.
5.§ Döntéshozatal és eredményhirdetés
5.1 A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma a Tanácsadó Testület véleménye, előterjesztése alapján
minden évben október 1-jéig hozza meg a Nívódíj odaítélésére vonatkozó döntését.
5.2 A döntés eredményét, a Nívódíjjal jutalmazott nevét és a publikáció címét, annak a megjelenésre
vonatkozó adatait a Kuratórium a díjátadás alkalmával hozza nyilvánosságra, és törekszik arra,
hogy a hír a nyomtatott és elektronikus sajtó minél szélesebb körében váljon hozzáférhetővé. A
díjazott írás – a szerzői jogok szigorú betartása mellett – a Kovács Máté Alapítvány honlapján is
hozzáférhetővé válik.
6.§ A Nívódíj átadása és a díj leírása, a hozzá tartozó jogosultságok.
6.1 A Nívódíj igazi értékét a díjazott mű újdonságértéke, a téma színvonalas kidolgozottsága adja.
6.2 A Nívódíj a díjazott (vagy többszerzős publikáció esetén díjazottak) nevére kiállított oklevél,
amelyet a Kuratórium elnöke ír alá, és az elnök vagy az átadással megbízott tagja ad át.
6.3 A Nívódíjat elnyert szerzőt (vagy többszerzős publikáció esetén szerzőket) a Kuratórium
50.000,- azaz Ötvenezer Ft jutalomban részesíti (több szerző esetében az összeg egyenlő arányban
megosztásra kerül).
6.4 A Nívódíj minden évben a Kovács Máté születésnapjához, november 11-éhez kapcsolódóan
tartott megemlékezés keretében kerül átadásra, ahol a díjazott publikációt a szerző (vagy
többszerzős publikáció esetén szerzők) röviden bemutatják. A díj átadására első ízben 2020-ban
kerül sor, a 2018-ban és 2019-ben megjelent publikációk alapján.
6.5 A mindenkori díjazott (vagy többszerzős publikáció esetén díjazottak) a következő évben teljes
jogú tagként (többszerzős publikáció esetén egy szavazattal), szavazati joggal vesz(nek) részt a
Tanácsadó Testület munkájában.
7.§ A szabályzatot függelékével és mellékletével együtt a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma
elektronikus szavazással 2019. május 31-én fogadta el.
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1. sz. függelék
A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma mellett működő Tanácsadó Testület működési
szabályzata
1. § A Tanácsadó Testület tagjai
1.1 A Tanácsadó Testület a Kuratórium által felkért vezetőből és négy tagból áll. A vezető és három
fő a Testület állandó tagja. Az ötödik tag az előző év díjazottja (vagy többszerzős publikáció esetén
díjazottjai) a Nívódíj szabályzatának 6.5 pontja alapján. A díj első évi kiosztásánál a Tanácsadó
Testület négy fővel, a vezetővel és a három állandó taggal működik.
1.2 A testületi tagság öt évre szól. A megbízás lejárta után a felkérés meghosszabbítható.
Amennyiben a Testület tagja valamilyen okból lemond, utódját lehetőség szerint ugyanannak az
intézménynek a képviseletében kell felkérni.
1.3 A tagok felkérésére a Tanácsadó Testület vezetője tesz javaslatot a Kuratóriumnak. Annak
érdekében, hogy a szükséges szakirodalmi áttekintés elérhető legyen, az alábbi intézmények
képviselőit indokolt felkérni:
 Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár
 Könyvtárostanárok Egyesülete
 MKE Közkönyvtári Egylet
1.4 A Tanácsadó Testületet a Kuratórium felé annak vezetője képviseli, akadályoztatása esetére a
Kuratóriumi ülésen való képviselet jogát átruházhatja.
1.5 A Tanácsadó Testület tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, azonban számlával igazolt
esetleges költségeiket (útiköltség) a Kuratórium megtéríti.
2. § A Tanácsadó Testület működése
2.1 A Tanácsadó Testület tagjai egymás között felosztják és figyelemmel kísérik a magyar
könyvtári szaksajtót. Az átnézendő periodikumok címjegyzéke a Szabályzat mellékletében
található.
2.2 A Tanácsadó Testület évente egy alkalommal ülésezik. Rendkívüli helyzetben
(pl.járványveszély) az ülés megtartható elektronikus formában is. Az ülésen a Testület minden tagja
két publikációt javasol a díjra, az írásokat a tagok 1-5-ig terjedő pontokkal értékelik, és javaslatot
tesznek a végső helyezési sorrendre is. A Tanácsadó Testület vezetője és tagjai saját munkahelyi
kollégáik tanulmányainak értékelésében nem vehetnek részt, viszont az értékeléskor a többi tag által
megítélt pontok átlagát az érintett tag által adott pontként figyelembe kell venni. Az összesen 10,
azaz tíz publikációból a kapott pontok alapján dől el a helyezési sorrend. Azonos pontszám esetében
a Tanácsadó Testület többségi szavazással fogadja el azt az 5, azaz öt művet, amelynek címét a
Kuratórium elé terjeszti. Szavazategyenlőség esetén a testület vezetőjének szavazata dönt. A
Tanácsadó Testület öt műnél többet nem, kevesebbet azonban javasolhat, és élhet azzal a
lehetőséggel is, hogy egy művet sem javasol. A Tanácsadó Testület vezetője a kiválasztott
publikációkról indoklással ellátott rövid ismertetést készít. A Tanácsadó Testületnek jogában áll
ajánlólistát közzétenni azokról az írásművekről, amelyek a darablimit, a pontozás, vagy az
összeférhetetlenségi elv miatt nem kerültek a Kuratórium elé, de a Tanácsadó Testület
figyelemreméltónak találta. A Tanácsadó Testület az ajánlólistát a Kovács Máté Alapítvány
honlapján teszi közzé.
2.3 A Tanácsadó Testület a kiválasztott művek címjegyzékét és a publikációk ismertetését az adott
év július 31-ig juttatja el a Kuratóriumnak. A Kuratórium az ismertetések (szükség esetén az adott
publikációk tanulmányozása) alapján a címjegyzékben szereplő publikációk szerzői közül választja
ki a Nívódíj jutalmazottját (többszerzős publikáció esetén jutalmazottjait).
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Melléklet
Az átnézendő periodikumok jegyzéke1
Educatio
EKE Hírlevél
Gyereklélek
Honismeret
Irodalomismeret
Irodalomtörténeti közlemények
Iskolakultúra
Iskolaszolga
KEMLIB (csak elektronikus formában)
Könyv, könyvtár, könyvtáros
Könyvtári figyelő (elektronikus formában is, mivel a digitális változatban vannak olyan
írások is, amelyek a nyomtatott változatban nem jelennek meg)
Könyvtári hírzengő
Könyvtári mappa
Könyv és nevelés (elektronikus formában is,, mivel a digitális változatban vannak olyan
írások is, amelyek a nyomtatott változatban nem jelennek meg)
Könyvkultúra magazin
Könyvtári kis híradó
Könyvtári napok
Könyvtárvilág (csak elektronikus formában)
KTE hírlevél
Magyar könyvszemle
Magyar pedagógia
MKE MKSZ híradó
Modern iskola (csak elektronikus formában)
Orvosi könyvtárak (csak elektronikus formában)
Tolnai könyvtáros
Tudományos és műszaki tájékoztatás (csak elektronikus formában)
Új könyvpiac
Új köznevelés
Új pedagógiai szemle
Zalai könyvtári levelező

A jegyzéket a Testület vezetőjének irányításával minden évben aktualizálni szükséges, és figyelemmel kell
kísérni a jegyzéken nem szereplő, csak digitális formában megjelenő periodikumokat is. A Könyvtári Intézet
Könyvtártudományi Szakkönyvtárában tisztázni szükséges, hogy a megyei hálózati híradók közül jelenleg melyik
jelenik meg.
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