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Kovács Máté Alapítvány -Az alapítvány céljai között szerepel a még
, , , , lappangó Kovács Máté-relikviák összegyûjtésé-

hlrek es felhlvas nek megvalósitása, amelyhez ezennel mozgal-
mat indítunk. A kuratórium felkéri a még élõ

Az 1996-ban létrehozott és 200l-ben a Fõvárosi tanítványokat emlékeik megírására és a pro-
Bíróság által közhasznúvá nyilvánított Kovács fesszorral.kapcsolatos tárgyi dokumentumok
Máté Alapítvány kuratóriuma 2002. évi elsõ ülé- megõrzési célra való átadására. A megõrzés fel-
sén az új elnök, Tóth Gyula vezetésével a köz- adatát Kovács Ilonával egyeztetve és a kuratóri-
hasznúságra vonatkozó jogszabályoknak megfe- um felkérés ének eleget téve a Debreceni Egye-
lelõ en és a tagok javaslatai alapján módosította tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kézirattára
szervezeti és mûködési szabályzatát, elfogadta a vállalta, a dokumentumokat tehát a Kézirattár
múlt év pénzügyi zárását és megfogalmazta az vezetõjéhez, Korompai Gáboméhoz lehet eljut-
idei év feladatait. tatni. A közvetítés szerepére természetesen a

Az alapítvány -amely a névadó szellemi kuratórium valamennyi tagja (Tóth GyUla elnök,
hagyatékának gondozásán túl a könyvtári kultú- Barátné Hajdu Ágnes, Bényei Miklós, Kovács.
ra fejlesztését, a tehetséges nappali tagozatos Ilona, Suppné Tarnay Györgyi, Szabó Sándor,
hallgatók és a fiatal könyvtáros ok továbbképzé- Szerafinné Szabolcsi Ágnes, Hangodi Ágnes tit-
sének támogatását tûzte ki célul- az alábbi konk- kár) vállalkozik.
rét programot hozza a szakmai közvélemény A kuratórium minden, a fentebb jelzett célok-
tudomására. ra, a századik születési évfordulóra szervezendõ

A kuratórium kéri a könyvtárakat, könyvtáro- konferenci ára és az emlékkötetre vonatkozó öt-
sokat, Kovács Máté tanítványait, hogy az idén letet és közremûködést szívesen vesz és fogad.
lehetõségeik szerint az életmû méltatásával em- Hangodi Agnes
lékezzenek meg Kovács Máté halálának harmin- kuratóriumi titkár
cadik évfordulójáról. 2006-ban az alapítvány
konferenciával és tanulmánykötet megjelenteté- Az Euro Info Service
sével szeretné ünnepelni Kovács Máté születésé- ". , .
nek századik évfordulóját, a kötetbe szerkeszt- magyar nyelvu kiadvanyal
hetõ tanulmányok megirására már most, ezúton .,
szeretnénk felhívni a figyelmet. E m.nt Europa

A kuratórium elnöke levélben fordult a Az európai uniós s'zöJ'egkörnyezetben
könyvtárosképzõ intézmények tanszékvezetõihez leggyakrabban elõforduló jogaintak
azzal, hogy a tanszékek írjanak ki olyan szak- értelmezé..\'ei
dolgozati és tudományos diákköri témákat, ame- Az EU hivatalos kiadványait Magyarországon
lyek Kovács Máté életmûve tárgyi és orális for- forgalmazó Euro Info Service legújabb, magyar
rásainak feltárását célozzák és eredményezhe- nyelvû könyve. Célja, hogy a magyar csatlako-
tik. Az alapítvány által várhatóan 2002 õszén zás közeledtével segitse a magyar és idegen
kiírásra kerülõ pályázatok juttatásaiban elsõsor- nyelvû európai uniós szakanyagokat olvasók el-
ban azok részesülhetnek majd, akik Kovács Máté igazodását a folyamatosan bõvülõ EU-kifejezé-
életmûvévei foglalkoznak, illetve olyan könyv- sek, információs források, programok, politikák
tári szakterületekkel jegyezték el magukat útvesztõjében. Az E mint Európa elsõsorban az
(könyvtártörténet, -szociológia, -politika stb.), EU jövõjét meghatározó aktuális javaslatokban,
melyeket a professzor is mûvelt. A doktori kép- jelentésekben, valamint egyéb európai uniós szak-
zést végzõ tanszékeket arra kérjük, hogy egy irodalomban felbukkanó fogalmak részletesebb
késõbbi Kovács Máté-monográfia elkészítését magyarázatát tartalmazza.
vagy annak bármely résztémáját iktassák be a "A kötet nem csupán célkeresésre alkalmas,
jelölteknek javasolt témák közé. ha1:tem önmagában is rendkivül olvasmányos, EU
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