FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET
Újvidék
2012. szeptember 11.
JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXIV. üléséről, amelyet 2012. szeptember
11-én tartottak meg 12 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatói irodájában (21000
Újvidék, Vojvode Mišića 1. III. emelet, 22-es iroda).
Jelen voltak: dr. Bányai János, ifj. Brenner János, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi
és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint dr. Németh Ferenc igazgató és Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető.
A jelenlévők a XXIV. ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend:
1. Az új összetételű Igazgatóbizottság megalakulása
2. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Tanács Forum Könyvkiadó Intézetre vonatkozó
kulturális stratégiájáról, valamint az intézet statútumáról
3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
4. Tájékoztató a Híd és a Létünk folyóirat helyzetéről
5. Tájékoztató a Forum Könyvkiadó 2012-es kiadói tervének megvalósításáról
6. Egyéb.
1. Dr. Németh Ferenc igazgató üdvözölte a Forum Könyvkiadó Intézet (továbbiakban:
Forum) új összetételű Igazgatóbizottságának tagjait és átadta a szót dr. Jeges Zoltánnak,
az Igazgatóbizottság újonnan kinevezett elnökének, hogy nyissa meg a Forum
Igazgatóbizottságának XXIV. ülését.
Dr. Jeges Zoltán üdvözölte a jelen lévő tagokat. Miután bebizonyosodott, hogy a
vajdasági kormány által kinevezett új igazgatóbizottsági tagok átvették és aláírták a
kinevezésükre vonatkozó végzést, és ezzel együtt elfogadták a tagságot az
Igazgatóbizottságban, az első napirendi pontot elfogadottnak minősítette.
2. Dr. Jeges Zoltán megkérte dr. Németh Ferenc igazgatót, hogy számoljon be a Magyar
Nemzeti Tanács (továbbiakban: MNT) Forumra vonatkozó kulturális stratégiájáról,
valamint az intézet statútumáról, azaz tájékoztassa a jelen lévő tagokat arról, hogy
valójában mi is a Forum küldetése az MNT által meghozott kulturális stratégia szerint.
Dr. Németh Ferenc ezután részletezte azon pontokat a kulturális stratégiából, amelyek
kötelezik a Forumot.
Az 1. pont előírja, hogy a Forum a vajdasági magyar alkotók egészének érdekeit
szolgálja. Dr. Németh Ferenc: a Forum az eddigiekben és a jövőben is a vajdasági
magyar szerzők munkásságát szorgalmazza, legfőképpen a fiatal alkotógárda
felkutatásával és támogatásával. A 2. pont szerint a Forum könyvtermése, produkciója
elsősorban a vajdasági magyarság szellemi/irodalmi értékeit kell hogy közvetítse,
népszerűsítse. Az igazgató elmondta, hogy a Forum teljesíti ezt a feltételt, nem zárkózva
el a határon túli együttműködésektől sem (társkiadás értelmében). A 3. pont arról szól,
hogy a szellemi értékek közvetítésével lehetőleg a legminőségesebb és
legszínvonalasabb munkákat tegye közkincsé, mindenekelőtt az alapműveket
(lexikonokat, írói életműsorozatokat). Dr. Németh Ferenc
ezzel kapcsolatban
hangsúlyozta, hogy a Forum recenzensei a legkiemelkedőbb szakemberek, akik
véleményezik a kiadásra tervezett munkákat, így garantálva a magas színvonalú

munkásságot. A 4. pont kötelezi a Forumot a sokszínű, sok műfajú produkcióra. Az
igazgató biztosította a jelen lévő igazgatóbizottsági tagokat, hogy a Forum törekvései
ezen a téren helyt álltak, és a jövőben is szorgalmazni fogja a sokszínű, sokműfajú
produkciót. Az 5. pont kimondja, hogy a Forum produkciójának egy részének
piacorientáltnak kell lennie. Ezt a tételt is teljesítette a Forum. Dr. Németh Ferenc
példaként említette Orosz János Szerb–magyar és magyar–szerb jogi és közigazgatási
szótárát, amely a Forum gondozásában jelent meg, valamint Silling István
Barangolások Nyugat-Bácskában című művelődéstörténeti művét is. A 6. pont új
sorozatok megjelentetését írja elő. Az igazgató elmondta, hogy ennek érdekében is
intézkedések folynak a Forumon belül. A 7. pont arra kötelezi a Forumot, hogy felváltva
hirdessen ifjúsági regénypályázatot és regénypályázatot felnőttek számára. Dr. Németh
Ferenc beszámolt arról, hogy a Forum az elmúlt években több ízben hirdetett meg
regénypályázatot a 35 évnél fiatalabb szerzők számára, és ennek köszönhetően szép
számú kötet már napvilágot is látott. A felnőttek számára meghirdetett meghívásos
regénypályázat is már bevált módszer (említette itt Vasagyi Máriát, ifj. Virág Gábort
mint célzott szerzőket). A 8. pont értelmében a Forumnak a webalapú szolgáltatásinak
fejlesztését kell szorgalmaznia. Az igazgató elmondta, hogy a Forum a múlt év
folyamán kezdett bele a webalapú szolgáltatások kidolgozásába együttműködve a
Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel. Beszámolt arról, hogy a legközelebbi digitális
formában megjelenő kiadvány a Híd folyóirat számai lesznek, ezzel eleget téve a
kulturális stratégia Forumra vonatkozó 8. tételének. A 9. pont előírja az önálló
weboldalak létezését a Híd és a Létünk számára. A Híd már rendelkezik saját
weboldallal, a Létünk számára a közelmúltban készült el. A 10. pont író-olvasó
találkozók szervezését írja elő. Dr. Németh Ferenc hagyománynak nevezte a Forum
tevékenysége során azt a gyakorlatot, hogy minden új címszó megjelentetését
könyvbemutató követ. Az így szervezett könyvbemutatókat kultúrmissziónak tekinti,
hiszen ily módon szórványtelepülésekre is eljutnak a magyar nyelven íródott könyvek. A
11. tétel az írott és elektronikus médiával való hosszútávú együttműködésről szól a
Forum-kiadványok népszerűsítése érdekében. Az igazgató elmondta, hogy az Újvidéki
Televízióval (említve Kartag Nándort), az Újvidéki Rádióval (említve Klemm Józsefet)
és a Magyar Szóval már évek óta jó marketinges viszonyt ápol a Forum, a jövőben pedig
szerződést tervez aláírni a Pannon TV-vel és a Mozaik TV-vel, hogy rendszeresen és
folyamatosan mutassák be az újonnan megjelentetett könyveket. A 12. pont kötelezi a
Forumot a Vajdasági Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének
megalakítására. Ennek pár éve volt egy sikertelen próbálkozása, viszont a jövőben e cél
megvalósítását kezdeményezni fogja. A 13. pont közös kiadói projektumokat diktál más
vajdasági magyar és Kárpát-medencei magyar kiadókkal. Dr. Németh Ferenc elmondta,
hogy évi szinten 2–3 címszó közös gondozásban jelenik meg a Vajdasági Magyar
Művélődési Intézettel, valamint a magyarországi kiadókkal is jók az együttműködési
viszonyok (pl. az idén a szegedi JAK-kal társkiadásban jelent meg Bencsik Orsolya
Akció van! című kötete).
Dr. Jeges Zoltán megköszönte dr. Németh Ferenc beszámolóját. Megkérte a jelen lévő
tagokat, hogy alapos meggondolás után ajánlataikat a beszámolóval kapcsolatban
elektronikusan küldjék el a Forumba. A tájékoztatót elfogadottnak nyilvánította.
3. Határozat: az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző,
XXIII. ülés jegyzőkönyvét.
4. Dr. Németh Ferenc beszámolt a Forum két folyóiratának megjelentetésével kapcsolatos
pénzügyi nehézségekről. Azonban örömmel tájékoztatta az Igazgatóbizottság tagjait,
hogy a szokásos, Tartomány által biztosított pénzügyi kereten kívül, ebben az évben

sikerült a folyóiratok publikálására szélesebb anyagi hátteret biztosítani (a Hídra
900.000 dinárt, a Létünkre 500.000 dinárt). Felhívta a figyelmet egy problémára, amely
a Létünk folyóirattal kapcsolatosan merült fel. A folyóiratot az utóbbi két évben levették
a tudományos folyóiratok listájáról. Ezt a problémát kellene a jövőben orvosolni.
Dr. Bányai János elmondta, hogy az illetékes minisztérium nemzeti bizottsága dönt a
folyóiratok kategorizálásáról.
Dr. Jeges Zoltán megkérdezte dr. Bányai Jánost, hogy mit kellene tenni azért, hogy a
Létünk visszakerüljön a tudományos folyóiratok listájára. Közbenjárását ajánlotta fel
ennek érdekében, azzal, hogy tanácskozik Radivoje Mitrovićtyal, a tudománnyal
megbízott államtitkárral, ezen kívül, szerinte, az MNT azon tagjaihoz kell folyamodni,
akik közre tudnak működni e téren.
5. Dr. Németh Ferenc tájékoztatta a jelen lévő tagokat, hogy az idei kiadói program
megvalósítása jó ütemben halad. Az év végéig még 8 címszó kiadása tervezett, amely
azt jelenti, hogy a 2012. év várhatóan 28 megjelentetett címszóval fog zárulni.
6. Az egyéb napirendi pont alatt dr. Jeges Zoltán ajánlatot kért az Igazgatóbizottság többi
tagjától, hogy kit nevezzenek ki az Igazgatóbizottság elnökhelyettesének. Az ő felkérése
dr. Bányai János felé irányult, aki elfogadta a kezdeményezést. Az elnök szavazásra
bocsátotta a kérdést. Az ajánlást egyhangúlag elfogadták. Határozat: dr. Bányai János
lett a Forum Igazgatóbizottságának elnökhelyettese.
Ezek után dr. Jeges Zoltán arról a szándékáról számolt be, hogy megindítaná azt az
intézkedést, hogy minden olyan karon, amelyen magyar nyelvű oktatás folyik – az
igazgatókkal és a dékánokkal együttműködve –, a tankönyvek és egyéb kiadványok
megjelentetése a Forum felé irányuljon. Megkérte az Igazgatóbizottság többi tagját,
hogy a következő ülésre tegyék meg ajánlataikat e témában, annak érdekében, hogy a
Forum erősítse pozícióját.
Az egyéb napirendi pont alatt dr. Németh Ferenc felvetett még egy problémát, amelynek
lényege az, hogy az NKA által kiírt pályázat értelmében olyan feltételeknek kell eleget
tenni, hogy pénzügyi tekintetben már nem is érdemes pályázni. Nagyon költséges
külföldre a könyvszállítás.
Radošević Gyöngyi elmondta: a probléma az, hogy az esetleges támogatás teljes
értékében támogatott könyveket kellene leszállítani.
Dr. Jeges Zoltán azt javasolta, hogy mindenképp az MNT-hez kell fordulni támogatásért
e probléma kiküszöbölésére.
A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét
és együttműködését, és 12 óra 56 perckor berekesztette az ülést.

Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke

