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JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXVIII. üléséről, amelyet 2013. január 22én tartottak meg 10.30 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatói irodájában (21000
Újvidék, Vojvode Mišić utca 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 XXVIII. ülésre javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A pályázat elbírálása a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatói-főszerkesztői
munkahelyének betöltésére
3. Szakmai bizottság kinevezése a 35 évnél fiatalabb szerzők pályázatára beérkezett
kéziratok elbírálására
4. Egyéb.
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző, XXVII.
ülés jegyzőkönyvét.
2. Dr. Jeges Zoltán megkérte Ilia Ildikót, hogy ismertesse a jelenlévőkkel a pályázat
kimenetelét.
Ilia Ildikó elmondta, hogy az igazgatói-főszerkesztői munkahely betöltésére kiírt
pályázatra csupán egy jelentkező volt, aki 2013. január 11-én adta át a jelentkezését. A
pályázatra beérkező boríték kinyitásakor kiderült, hogy a jelentkező Virág Gábor
Kishegyesről. Az Igazgatóbizottság sorra vette a pályázati feltételeket, amelyek alapján
a jelentkezőnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- Osztott felsőfokú képzési rendszerben mesterszakon szerzett mesterdiplomával, vagy a
négyéves, osztatlan egyetemi képzésben humán területen szerzett oklevéllel kell
rendelkeznie. – A mellékelt, Bölcsészettudományi Karon szerzett magyar nyelv és
irodalom tanári oklevél hitelesített fénymásolata bizonyítja, hogy az első pályázati
feltételnek eleget tesz a jelentkező.
- Három év szerkesztői munkatapasztalattal kell rendelkeznie a kiadói tevékenységben.
– A jelentkező munkakönyvének fénymásolatából ugyan nem derült ki egyértelműen a
három év szerkesztői munkatapasztalat, de ez nyilvánvalóvá válik a szakmai
önéletrajzából. Ezzel a második feltételnek is eleget tesz a jelentkező.
- Követelmény a magyar nyelv és irodalom magas szintű ismerete, a szerb nyelv és
irodalom és egy világnyelv felhasználói szintű ismerete. – A pályázó magyar nyelv és
irodalom magas szintű ismeretét oklevele bizonyítja, míg a szerb, az angol és a német
nyelvtudást tanulmányai, ösztöndíja és munkatapasztalata igazolja.

- Igazolnia kell, hogy jogerős bírósági ítélettel nem ítélték el olyan cselekményért,
amely az igazgatói tisztségre méltatlanná tenné. – Virág Gábor mellékelte a szabadkai
bíróság által kiállított igazolást, amely bizonyítja, hogy jogerős bírósági ítélettel nem
ítélték el.
- A pályázó a benyújtott pályázatához köteles mellékelni a Forum Könyvkiadó Intézet
munkájával és fejlesztésével kapcsolatos programjavaslatát. – Virág Gábor mellékelte
programtervezetét, amelyben összefoglalja a négyéves periódus célkitűzéseit.
Az igazgatóbizottsági tagok, miután átnézték és megvitatták a programjavaslatot, arra a
következtetésre jutottak, hogy a pályázó teljes mértékben eleget tesz a Forum
Könyvkiadó Intézet igazgatói-főszerkesztői munkahelyének betöltésére kiírt
elvárásoknak.
Dr. Jeges Zoltán szavazásra bocsátotta e napirendi pontot. Az Igazgatóbizottság jelen
lévő tagjai egyhangúlag megszavazták, hogy Virág Gábort ajánlják a Forum
Könyvkiadó igazgató-főszerkesztői munkahelyének betöltésére.
3. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták dr. Németh Ferenc igazgató-főszerkesztő által
ajánlott bizottsági tagokat a 35 évnél fiatalabb szerzők kéziratainak elbíráslására. Így az a határozat
született, hogy az e pályázatára beérkezett kéziratok elbírálását a következő összetételű (háromtagú)
szakmai bizottság fogja végezni: Dr. Faragó Kornélia, Patócs László és Piszár Ágnes.
4. Az egyéb napirendi pont alatt dr. Németh Ferenc beszámolt arról, hogy a 2013. január
18-án, Zentán, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen a 2012. évi Vajdasági Szép
Magyar Könyv pályázaton a Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent öt könyv is díjazott lett.
A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét
és együttműködését, és 11 óra 24 perckor berekesztette az ülést.
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