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JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXIX. üléséről, amelyet 2013. január 29-én
tartottak meg 10.30 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói
irodájában (21000 Újvidék, Vojvode Mišić utca 1., III. emelet, 22-es iroda).
Jelen voltak: dr. Bányai János, ifj. Brenner János, Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga
igazgatóbizottsági tagok, valamint dr. Németh Ferenc igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető. Dr. Jeges
Zoltán, az Igazgatóbizottság elnöke nem volt jelen az ülésen, így az ülést dr. Bányai János (elnökhelyettes)
vezette.
A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet két napirendi ponttal egészítették ki, majd
az így kibővített napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A 2012. évi leltárbizottság jelentésének elfogadása
3. A Létünk folyóirat szerkesztőbizottságának átalakítására vonatkozó kérvény
4. Pályázat kiírása a 35 évnél fiatalabb szerzők számára
5. Egyéb.
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés jegyzőkönyvét.
2. Radošević Gyöngyi rövid tájékoztatót tartott a leltárbizottságok munkájáról, majd ezt követően,
dr. Bányai János javasolta a jelentés elfogadását. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2012.
évi leltárbizottság jelentését.
3. Dr. Német Ferenc előterjesztette a 35 évnél fiatalabb szerzők számára kiírandó pályázat
szövegét a 2013. évre vonatkozólag. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag
elfogadták a 35 évnél fiatalabb szerzők számára minden évben meghirdetett pályázat szövegét.
4. Az igazgató továbbította az Igazgatóbizottságnak dr. Bence Erika, a Létünk folyóirat
főszerkesztőjének kérvényét. A kérvény a folyóirat szerkesztőbizottságának átalakításáról szól.
Az eredményesebb munka érdekében a főszerkesztő 18 szerkesztőbizottsági tagot javasol, akik
közül tízen hazaiak, nyolcan külföldiek. A jelenlévők a javasolt lista áttanulmányozása után
megbizonyosodtak arról, hogy ez az átalakítás a folyóirat érdekeit szolgálja, így azt egyhangúlag
elfogadták.
5. E napirendi pontra vonatkozó javaslat nem hangzott el.
A napirendi pontok kimerítése után dr. Bányai János megköszönte a bizottsági tagok figyelmét és
együttműködését, és 11 óra 11 perckor berekesztette az ülést.
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