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alapítványcéljai között szerepela még
lappangóKovácsMáté-relikviák összegyûjtésének megvalósitása,amelyhezezennelmozgalmat indítunk. A kuratórium felkéri a még élõ
tanítványokat emlékeik megírásáraés a professzorral.kapcsolatos tárgyi dokumentumok
megõrzésicélra való átadására.A megõrzésfeladatátKovácsIlonával egyeztetveés a kuratórium felkérésének elegettéve a DebreceniEgyetem Egyetemiés NemzetiKönyvtár Kézirattára
vállalta, a dokumentumokattehát a Kézirattár
vezetõjéhez,Korompai Gáboméhozlehet eljuttatni. A közvetítés szerepéretermészetesena
kuratóriumvalamennyitagja (Tóth GyUlaelnök,
Barátné Hajdu Ágnes, Bényei Miklós, Kovács.
Ilona, SuppnéTarnay Györgyi, SzabóSándor,
SzerafinnéSzabolcsiÁgnes,HangodiÁgnestitkár) vállalkozik.
A kuratóriumminden,a fentebbjelzett célokra, a századikszületésiévfordulóraszervezendõ
konferenciára és az emlékkötetrevonatkozóötletet és közremûködéstszívesenvesz és fogad.
Hangodi Agnes
kuratóriumi titkár

Az 1996-banlétrehozottés 200l-ben a Fõvárosi
Bíróság által közhasznúványilvánított Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma2002. évi elsõülésén az új elnök, Tóth Gyula vezetésévela közhasznúságra
vonatkozójogszabályoknakmegfelelõen és a tagokjavaslatai alapján módosította
szervezetiés mûködésiszabályzatát,elfogadtaa
múlt év pénzügyi zárásátés megfogalmaztaaz
idei év feladatait.
Az alapítvány -amely a névadó szellemi
hagyatékánakgondozásántúl a könyvtári kultúra fejlesztését, a tehetségesnappali tagozatos
hallgatókés a fiatal könyvtárosok továbbképzésénektámogatását
tûzteki célul- az alábbikonkrét programot hozza a szakmai közvélemény
tudomására.
A kuratóriumkéri a könyvtárakat,könyvtárosokat, Kovács Máté tanítványait, hogy az idén
lehetõségeikszerint az életmûméltatásávalemlékezzenekmeg KovácsMáté halálánakharmincadik évfordulójáról. 2006-ban az alapítvány
konferenciávalés tanulmánykötetmegjelenteté- Az Euro
Info
Service
sévelszeretnéünnepelniKovácsMáté születésé".
,
.
nek századikévfordulóját, a kötetbe szerkeszt- magyar
nyelvu
kiadvanyal
hetõ tanulmányokmegirásáramár most, ezúton
.,
szeretnénkfelhívni a figyelmet.
E m.nt Europa
A kuratórium elnöke levélben fordult a Az európai uniós s'zöJ'egkörnyezetben
könyvtárosképzõintézményektanszékvezetõihez leggyakrabban elõforduló jogaintak
azzal, hogy a tanszékekírjanak ki olyan szak- értelmezé..\'ei
dolgozatiés tudományosdiákköri témákat,ameAz EU hivataloskiadványaitMagyarországon
lyek KovácsMáté életmûvetárgyi és orális for- forgalmazóEuro Info Servicelegújabb,magyar
rásainakfeltárását célozzákés eredményezhe- nyelvû könyve. Célja, hogy a magyar csatlakotik. Az alapítvány által várhatóan 2002 õszén zás közeledtévelsegitse a magyar és idegen
kiírásra kerülõ pályázatokjuttatásaibanelsõsor- nyelvûeurópai uniós szakanyagokatolvasókelbanazokrészesülhetnek
majd, akik KovácsMáté igazodásáta folyamatosanbõvülõ EU-kifejezééletmûvéveifoglalkoznak, illetve olyan könyv- sek, információsforrások, programok,politikák
tári szakterületekkel jegyezték el magukat útvesztõjében.Az E mint Európa elsõsorbanaz
(könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.), EU jövõjét meghatározóaktuálisjavaslatokban,
melyeketa professzoris mûvelt. A doktori kép- jelentésekben,
valamintegyébeurópaiuniósszakzést végzõ tanszékeketarra kérjük, hogy egy irodalombanfelbukkanó fogalmak részletesebb
késõbbi Kovács Máté-monográfia elkészítését magyarázatát
tartalmazza.
vagy annak bármely résztémájátiktassákbe a
"A kötet nem csupáncélkeresésrealkalmas,
jelölteknek javasolt témák közé.
ha1:tem
önmagábanis rendkivülolvasmányos,
EU
-
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ismereteinket jelentõsen bõvítõ, hasznos kiadvány, melyet valamennyi, Európai Unió iránt
érdeklõdõ honfitársamnak ajánlok." (részlet dr.
Göncz Árpád elõszavából)
,
EUROPA
2002
Az Európai Tanulmányok (Európa 2002)
Alapítvány és az Euro Info Service
negvedévente megjelenõ folyóirata
.vonatkozó
EURÓPA 2002 -egy magas színvonalú negyedéves folyóirat az európai integrációról. Célja: a magyar gazdaság és társadalom széles körének tájékoztatása a csatlakozással kapcsolatos
kérdésekrõl.
Egy folyóirat, amely a csatlakozás elõkészítésében kiemelkedõ helyet elfoglaló Európai Tanulmányok (Európa 2002) Alapítvány és a hivatalos EU-kiadványokat Magyarországon már egy
évtizede forgalmazó Euro Info Service közös
kiadványa. A változatos témákat, aktuális kérdéseket vizsgáló kiadvány éppúgy helyet kínál elismert hazai és külföldi szakértõk tollából származó elemzõ cikkeknek,. interjúknak, mint civil
fórumnak, nemzetközi konferenciák anyagainak,
színvonalas kiadványok bemutatásának, kiemelt
figyelmet fordítva a csatlakozási tárgyalások menetére. A folyóirat közli az adott negyedév EUvonatkozású eseménynaptárát.Többoldalas, színvonalas mellékletei kiemelt fontosságú európai
uniós dokumentumokat tartalmaznak.
Megjelenés: negyedévente
EURÓPA
20.10 -Gyakorlati

kézikönyv az Európai Unió

zottságnak "A vállalkozói Európa megteremtéséért" koncepciójához igazodó, gyakorlati ismeretek elsajátítását segítõ mû.
A vizsgált fõbb kérdések:
-az Európai Unió stratégiai célkitûzései és
azok megvalósításánakkoncepciója;
-a ?el~õ pi~; (aktuál~s ismérvek és trende~;
az.E~opal ~rno gaz~asaga200.?-~e~;.a: Europal Blzottsag 2001 es 2005 kozottl Idoszakra
vállalkozáspolitikai programja);
.-az
unió gazdasági motorját képezõ kis- és
középvállalkozások jellemzõi (közösségi támogatási rendszer; adózási rend; az EU bõvítésének prognosztizálható hatásai a KKV -kra);
-az áru- és pénzpiac mûködése (pénzügyi
szolgáltatások rendszere, az áruhamisítás és a
pénzügyi visszaélésekelleni fellépés; a banki tevékenységek folytatására, biztosításokra és értékpapírokra vonatkozó EU-politika);
-a közösségi szabadalmakbejegyzési rendje,
a szerzõi jogok védelme az EU-ban;
-az információs társadalom (koncepció, a
megvalósítás menete, munkahelyteremtõ hatás,
eEurópa+, "Go digital" program.
Megjelent: 2001. november
Mindhárom kiadbány megrendelhetõ:
Euro Info Service
1137 Bp. Szt. István kft. 12.
Tel: 329-21-70 Fax: 349-20-53
E-mail: euroinfo@euroinfo.hu
Internet: www .euroinfo.hu
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jelenérõl és jövõjét:õl

Az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben nem
Az Euro Info Service közel egy évtizedes csupánrendezvénysorozattal,hanem ünnepi kiadmûködése során jelentõs erõfeszítéseket tett az ványokkalis emlékezikalapításának200. évfordulóEurópai Unió iránti érdeklõdés felkeltése, a hite- jára. A könyvtár bicentenáriumaegybeesika harmales európai uniós információkat tartalmazó pub- dik évezredelsõéveivel,ezadtaaz indíttatásta 2001.
likációk és adatbázisok terjesztése, a magyar évi,idõsz.aki~iadványokáttekinté~~re.,
k.ötet?efoglatársadalom integráció ra való felkészítése terén. lásara.Hlsszuk,hogy a MagyarsajtobIblIografia
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A sajtóbibliográfiátNagy Anikó szerkesztette,
az
neme~ egysze~seggel ~o~almazvah~om sz~val OSZK terjeszti. Ára: 2500 Ft (+12% áfa). Megjelelehet JellemeznI: aktuahtas, gyakorlati megkoze- nése a Magyar KönyvtárosokEgyesülete34. vánlítés és jövõkép, hiszen a gyakorlati helyzetkép dorgyûlésérevárható.A vándorgyûlésmásodiknapmellett az EU jövõképének felvázolására is vál- ján (2002. augusztus9-én) J0% kedvezménnyel
válalkozik. A kiadvány elsõsorban az Európa,i Bisárolhatómeg.
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