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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.
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