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Лична карта установе: Издавачки завод „Форум” је основан 1957. године у Новом Саду са
циљем да буде издавач књига, часописа и других публикација у Војводини на мађарском језику.
У последњих неколико деценија „Форум” је дуго времена био једини издавач на мађарском
језику у региону. Од свог оснивања у више наврата је реорганизован, било је времена када је
деловао као засебан привредни субјекат, а било је и периода кад је вршио делатности у оквиру
Новинско-издавачког и штампарског предузећа „Форум”, док је издавачка кућа „Форум”
деценијама била издавач и дистрибутер књига, часописа и осталих публикација на мађарском
језику у Југославији, тј. у Војводини.
Након реорганизације јавног предузећа „Форум Холдинг” 2001. године Завод је постао
независно правно лице, и наставио своје делатности са покрајинском Скупштином као
оснивачем. 2003. године Издавачка кућа „Форум” је прешла у надлежност Покрајинског
секретаријата за културу и образовање, и од тог датума су се њене делатности финансирале из
покрајинског буџета. 2006. године у складу са Законом о буџетском систему (види следеће
бројеве Службеног гласника Републике Србије: 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 63/06, 85/06,
86/06) постао је индиректни корисник покрајинског буџета, и у складу са тим финансијски је
припадала држави. Након тога је одлуком Скупштине АПВ бр. 022-40/07 усвојеној 10. марта
2008. год. и одлуком Мађарског националног савета бр. 5/2008 усвојеној 28. марта 2008.
формирана у завод.
Основна делатност предузећа је објављивање књига и часописа на мађарском језику. Књижевни
часопис „Híd” излази месечно, а научни часопис „Létünk” четири пута годишње. Завод има осам
запослених и значајан број хонорарних сарадника, од којих су многи писци, новинари и
уметници. Седиште предузећа је у Новом Саду, у улици Војводе Мишиц́а бр. 1.
Финансирање Завода -Издавачки завод „Форум” се финансира делом из покрајинског буџета, а
делом из сопствених средстава. Под сопственим средствима предузећа подразумевају се стране
донације, друге донације, као и приходи од продаје књига и часописа.
Издавачки завод „Форум” се бави издаваштвом књига и часописа на мађарском језику.
Објављена дела су углавном књиге књижевног и научног карактера, али се издају и дела везана
за културу и завичајну историју. Књиге се издају углавном на мађарском, али повремено се
објављују и преводи на српски или неки други језик. Средства из покрајинског буџета, као и
добијене новчане донације су строго наменског карактера.
Сопствени приходи остварују се у складу са Законом о буџетском систему (Сл. гласник РС
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.108/2013, 142/2014,
68/2015 и 103/2015), члан 47(с3), став 1. и 2. и Статутом Завода.
Органи Завода су: Управни одбор, Надзорни одбор и Директор чије су надлежности регулисане
Статутом Завода и оснивачким актом.

У Заводу је рад организован у оквиру опште службе и по програмским пословима и задужењима
који представља основне делове процеса рада у остваривању делатности Завода и то:
- РЕДАКЦИЈА
- СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Завода, предвиђено је 8
извршилаца (максимални број запослених: 8). Од тога је 7 радних места на неодређено време
попуњено, а положај директора на мандатни период од 4 године.
Одговорно лице: Директор – одговорни уредник: Габор Вираг
Сврха (основно стратешко опредељење рада установе):
Издавачки завод „Форум” се бави издаваштвом књига и часописа на мађарском језику.
Објављена дела су углавном књиге књижевног и научног карактера, али се издају и дела везана
за културу и завичајну историју. Књиге се издају углавном на мађарском, али повремено се
објављују и преводи на српски или неки други језик. Средства из покрајинског буџета, као и
добијене новчане донације су строго наменског карактера.

ПА 1. РЕДОВНЕ
УСТАНОВЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ

АКТИВНОСТИ

И

ПОДРШКА

Опис:
411-416; 423; 426; 444; 465; 482; 512
За рад и обављање делатности Завода неопходно је редовно исплаћивање плата,
додатакa, накнада, социјалних доприноса, давања и стимулативних и других награда
запосленима. Такође, због бављења новим културним политикама, развојним
стратегијама и делатностима у сфери дигитализације баштине и достигнућа
савременог стварaлаштва изузетно је битно и стално усавршавање запослених,
поготово у програмском сектору Завода, уз учешће на семинарима, обукама и
повремена путовања ради тога, што изискује засебна средства.
Укупан број запослених у Заводу је 8, од 9 предвиђених Правилником о
систематизацији.
Потребна средства су 15.749.272,00динара.

421
Неопходно је редовно плаћање сталних трошкова, одржавање радних и програмских
просторија.
Потребна средства су 1.084.800,00 динара.

РАДУ

425
Неопходне су сталне текуће поправке пошто се Завод налази у старој згради у Војводе
Мишића 1, са оштећеним инсталацијама, а треба задовољити стандарде програмске
делатности. Такође је неопходно што скорије решавање питања недостајућег простора
за архиву, складиштење више хиљада примерака објављених издања.
Потребна средства су 492.000,00 динара.
При избору конкретних пројеката у обзир су узимани стратешки циљеви развоја
културе код нас и у региону. Након што је новембра 2011. Национални савет мађарске
националне мањине усвојио Стратегију културе војвођаских Мађара која између
осталог дефинише и циљеве и задатке везане за издаваштво за предстојећи период,
Издавачки завод „Форум” је одредио своје активности и задатке у складу са овим
циљевима и у 2017-ој години.

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ
ПА 2. РАЗВОЈНИ И ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ
Опис:
423; 424; 426; 472
У циљу промоције издања Издавачког завода „Форум“, продаје књига, као и
представљања писаца, у 2017. години планира се серија књижевних вечери повезаних са
промоцијама књига широм Војводине. Захваљујући програмима књигобуса, које су
подржали и Национални културни фонд Мађарске и Национални савет мађарске
националне мањине, Завод се труди да стигне у све регионе Војводине. Издавачки завод
се сваке године појављује и на свим значајнијим књижевним догађајима у Будимпешти,
Београду, Новом Саду и Сегедину.
Важна активност Издавачког завода је и издавање награђених дела по конкурсу за
роман, који се расписује са циљем подстицања белетристичких дела, као и објављивање
нових конкурса за роман сваке године у сарадњи са Националним саветом мађарске
националне мањине, као и реализација сада већ традиционалног конкурса Завода који за
циљ има подстицање аутора млађих од 35 година.
Нова издања Издавачког завода редовно представљају новине на мађарском, као и
медији на српском језику и часописи у Мађарској. Вести о новим публикацијама
редовно се објављују на веб страници, а на Фејсбук профилу „Форума“ извештава се о
свим догађајима и промоцијама књига.
Издавачка кућа ће се и 2017. године представити на новосадском Салону књига,
на Међународном пролећном фестивалу књига и на Празничној недељи књиге у
Будимпешти, на јесењем Међународном београдском Сајму књига, и редовно ће

учествовати у свим већим књижевним збивањима широм Војводине.
При избору конкретних пројеката у обзир су узимани стратешки циљеви развоја културе
код нас и у региону, као и могућност постављања вишегодишњих пројеката нарочито у
оним областима које су приоритет око Међународног фестивала књиге 2018-е у
Будимпешти, где ће Република Србија бити почасни гост.
Потребна средства су: 935.000,00 динара.

ПЈ 1. (Назив пројекта)
ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗАВОДА
Потребна средства: 335.000,00 динара
Руководилац пројекта: Директор и одговорни уредник Издавачког завода „Форум“
Сарадници: Чланови жирија за доделу годишњих награда и запослени у Издавачкогм заводу
„Форум“,.
Циљ пројекта:
Све награде имају за циљ подстицање и мотивисање мађарских књижевних и уметничких
активности, верификација на основу оцене стручног жирија.
Место и време реализације пројекта: Нови Сад, јун-децембар 2017. Године.
Опис пројекта:
Подстицање и јачање стваралачке активности мађарске популације у земљи и у региону из свих
области уметности, почевши од књижевности, сликарства, музике, глуме.
Три престижна признања Завода ће доделити и 2017. године:
- Књижевна награда „Хид“
-Ликовна награда „Форум“,
-Уметничка награда војвођанских Мађара.
Мерила и критеријуми су утврђени посебним правилником за сваку награду понаособ.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта)
Одјек у медијима
ПЈ. 2 (Назив пројекта)
ПРОМОЦИЈА ФОРУМОВИХ ИЗДАЊА СА ПРИКАЗОМ КЊИГА (KЊИГОБУС)
Потребна средства: 600.000,00 динара
Руководилац пројекта: Директор и одговорни уредник Издавачког завода „Форум“

Сарадници:
Спољни сарадници који учетвују на приказима књига у зависности од места где се она
одржавају и запослени у Издавачком заводу „Форум“
Циљ пројекта:
Доступност књига и часописа у сва места Војводине и шире, где се налази мађарска популација
у земљи.
Место и време реализације пројекта:
Првенствено територија Војводине и Србије, а по потреби и позиву долазе у обзир све земље
региона у периоду од јануара-децембра 2017. године.
Опис пројекта:
У циљу промоције издања Издавачког завода „Форум”, продаје књига, као и представљања
писаца у 2017. години планира се серија књижевних вечери повезаним са промоцијама књига
широм Војводине. Захваљујући програмима књигобуса, које су подржали и Национални
културни фонд Мађарске и Национални савет мађарске националне мањине, завод се труди да
стигне у све регионе Војводине. Издавачки завод се сваке године појављује и на свим битнијим
књижевним догађајима у Будимпешти, Београду, Новом Саду и Сегедину.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта)
Одјек у медијима
Број нових позива за нове приказе на различитим локацијама
Број посетилаца на приказима књига
Број продатих наслова на терену
Укључивање посетилаца у разговор са ауторима на приказима књига

ПА 3. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Опис:
421; 422; 423; 424; 426
Издавачка делатност је основна делатност Завода, првенствено издавање књига.У
плану за 2017. годину налази се издавање 16 томова белетристике, 14 научних књига
(филозофија, теорија књижевности, етнографија итд). Ове публикације су у складу са
условима вишежанровских издања; наиме, план садржи објављивање песама, романа,
приповедака, бележака, критика, есеја, мемоара и превода.
Поред књига завод издаје и 2 часописа у континуитету сваке године:
-часопис „HÍD” (излази месечно)

-часопис „LÉTÜNK” ( излази тромесечно)
Потребна средства су: 12.551.968,00 динара

ПРОЈЕКТИ

ПЈ 1. (Назив пројекта)
ИЗДАВАЊЕ КЊИГА
Потребна средства: 9.399.768,00 динара
Руководилац пројекта: Директор и одговорни уредник завода
Сарадници: Сви аутори чије књиге се издају и сви спољни сарадници који учествују у
реализацији пројекта (лектори, коректори, уредници, графички-технички уредници,
илустратори, дизајнери, фотографи, преводиоци и други)
Циљ пројекта: Издавање књига и часописа на мађарском језику, развој културе у земљи и
региону у складу са циљевима и задацима Стратегије културе војвођанских Мађара усвојеног од
стране Националног савета мађарске националне мањине.

Место и време реализације пројекта: јануар-децембар 2017. године.

Опис пројекта: Издавачки план за 2017. годину

Белетристика
1. Böndör Pál:Finis (песме)
2. Németh István: Tájkép, napnyugtával (приповетке)
3. Bíró Tímea: Gyermekkór (песме)
4. Kocsis Árpád: Nyolcaska (роман) (Forum-Magvető)
5. Király Ernő: Betűcsorgás (песме)
6. Terék Anna: Halott nők (песме)
7. Lovas Ildikó: Rózsaketrec (приповетке)

8. Bozsik Péter: Jelentés a Kór Házából (роман)
9. Tékiss Tamás: Samu sejti (роман)
10. Hózsa Éva: (szerk.) Törökméz (приповетке)
11. Várady Tibor: Libatoll és történelem (пропиветке)
12. Jean Paul Mongin – François Schwoebel: Descartes és a gonosz szellem (српска верзија)

Преводи
13. Barna Laura: Crveni presek (Превод: Bognár Dorottya)
14. Svetislav Basara: A merénylet angyala (Превод: Juhász Attila)
15. Boško Krstić: Quasimodo (Превод: Т. Varga Piroska)
16. Milovan Danojlić: Levelek Amerikába (Превод: Szilágyi Károly)

Есеји, фолозофија, етнографија, публицистика
17. Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok I. (Forum-VMMI)
18. Szerda Zsófia: Urbánizmus
19. Bela Duranci: Életem (разговара Dragan Rokvić)
20. Jung Károly: Folklór minden időben és más témák
21. Losoncz Alpár: Filozófiai tanulmányok
22. Dudás Károly: Nem éltünk Gyöngyszigeten
23. Gulyás József: Ludas könyve
24. Csorba Béla: Szalmaszálon bukdácsol a sorsunk
25. Basa György: A történelmi Délvidék híres szülöttei (Forum-VMMI)
26. Vázsonyi Csilla: A magyarkanizsai Népkert és Vigadó
27. Csáky Piroska: A Forum Könyvkiadó bibliográfiája 1957-2017
28. Ózer Ágnes (szerk.): Csaták, amelyek összekötnek

Друго издање
29. Gerold László: Vajdasági magyar irodalmi lexikon

30. Andrić Edit-Gyöngyösi Lívia-Hetesy Bálint: Szia! Jó napot! Viszlát!

Индикатори (мерљиви показатељи пројекта)
Одјек у медијима
Број објављених књига
Број продатих наслова
Број добијених награда
Број приказа књига на основу позива по наслову

ПЈ 1. (Назив пројекта)
Часопис „HÍD”
Потребна средства: 1.940.400,00 динара
Руководилац пројекта:
Ласло Паточ, главни уредник
Циљ:
Књижевни, уметнички, и друштвено-научни часопис „Híd” је једини часопис који се већ више
од 80 година систематично-месечно појављује на мађарском језику и окупља најзначајније
ствараоце овог поднебља; „Híd” излази у Новом Саду и узима активно учешће у уобличавању
мањинске мађарске књижевне/преводилачке, ликовне, позоришне, филмске културе, али и у
уобличавању ширих хоризоната исте културе. Часопис „Híd” желимо да издамо месечно.
Шодно плановима уредништва и у овој години желимо да издамо 12 бројева (један број ће бити
дупли број, опет ћемо следити већ уходани ритам) и то по бројевима желимо да публикујемо 77,5 табака.
У 2017 часопис ће понудити могућности првенствено (уосталом као и досад) за војвођанске
мађарске ауторе. Шодно плановима уредништва и у овој години желимо да издамо 12 бројева
(један број ће бити дупли број, опет ћемо следити већ уходани ритам) и то по бројевима желимо
да публикујемо 7-7,5 табака.
Место и време реализације: Нови Сад, 2017. године 12 броја

Опис:

У последњим годинама се непрестано повећавао број младих сарадника у часопису. Остварио се
један од наших циљева. У броју који је окупио младе ауторе бележимо изузетно велики број
младих писаца (Миклош Бенедек, Ана Терек, Тамаш Олах, Петер Анталович, Давид Сомбарт,
Карољ Барлог, Тамаш Т. Киш, Ева Ловра, Алфонз Фекете И, Арпад Кочиш, Давид Лабади, Дора
Комароми, Ласло Ленкеш, Ева Векаш, Моника Ердег, Илдико Кечкеш, Емесе Келемен, Ласло
Паточ, Виктор Фехер, Тамаш Т. Киш, Едит Ђантар, Јудит Микушка, Дороћа Фехер, Андреа
Данчо, Јудит Салма, Атила Рижањи, Атила Маго, Изабела Божо, Алиса Тот). Прошле године смо
заправо проширили број младих аутора. Исте година бележимо 45 младих аутора (песници,
прозни писци, преводиоци, есејисти, критичари, ликовни уметници, позоришни фотографи)
било у часопису, а број који је био уређиван од стране младих аутора (Емеке Берењи, Ласло
Паточ, Кинга Шаги Варга) је репрезентовао два броја часописа. Осим тога исти аутори и надаље
учествују у уобличавању и других наших бројева. Посебно ваља поменути аутори који су на
почетку своје каријере (Тамаш Целер Киш, Виола Чорба, Лајош Козма, Каталин Каталин, Ерш
Побораи, Чила Поважански, Иштван Сабо, Чила Важоњи). У 2015. години је наш посебни циљ
да ћемо и надаље формирати, проширивати наше бројеве, и да ћемо инспирисати ове поменуте
ауторе на квалитетни и континуирани рад, да могу да реализују вредан допринос и учасопису и
култури у целости. Наш план је да ће јулски-августовски број поново био препуштен само
младим ауторима. Један од других основних циљева да аутори часописа буду укључени у шире
култуне процесе региона. Од младих ликовних уметника посебно ћемо пратити надасве
талентовану Дору Олах. 2017. године ће Адриан Клајо да се представи на страницама часописа и
то на основу ликовних текстова Ленард Лабади. Часопис ће у 2017. Години у оквиру посебне
серије представљати наше најмлађе ликовне уметнике са пратећим есејистичким текстовима.
Поменути млади уметници ће се представити и на Данима Сентелекија. Желимо да реализујемо
сличне репрезентације и на Домбош фестивалу чиме бисмо проширили простор репрезентације.
Наша стратегија је да реагујемо и надаље на све свеже, актуалне, битне културне догађаје који
доприносе томе да наш часопис сачува и у геокултурним оквирима посебан профил. Дакле, Хíд
ће и надаље да отвара врата најновијим песничким и прозним остварењима. Тако битни
ствараоци као што је Ева Харкаи Ваш, Калман Јодал и Пал Бендер већ припремају нова дела. У
нашој критичкој рубрици ћемо узимати у обзир у обзир читав низ релевантних издања (тако
ћемо публиковати критике у односу на дела следећих аутора: Кристијан Гречо, Јанош Тереи,
Гергељ Петерфи, Магдолна Дањи, Золтан Егреши, Ласло Силаши), пратимо позоришне
представе, нарочито редставе Úјвидéки Сзíнхáз (Ујвидеки синхаз), но тако и представе
позоришта из Суботице. Часопис ће се обележити седамдесети рођендан истакнутог ствараоца
Ференца Маурича. Обновићемо нашу рубрику Отворене структуре, а у оквиру ње ћемо се
посветити новосадским везама Домонкоша Силађија. У мајском броју ћемо објавити број који ће
бити посвећен саморепрезентацијама писаца у које се манифестују у приповеткама у односу на
детињство.
Преводи високог квалитета добијају посебну пажњу, јер Кристина Оровец (она је превела
романд Виде Огњеновић: Прељубници) Моника Ердег, Ласло Ленкеш, Шара Пеновац и Атила
Рижањи су преводили значајне ауторе (Маја Солар, Јелена Ленголд, Лаура Барна, Владимир
Копицл, Слободан Владушић и Милета Продановић). Желимо да радимо на све јачој
професионализацији преводилачког тима, нарочито рачунамо да наступ већ поменуте Кристине

Оровец која је два пута добија награду Бабич. Од Еве Векаш очекујемо превод дела Ласла
Блашковића Приче о малаксалости. И надаље ће се наставити преводилачки пројекат који се
односи на превод српских књижевних дела, а акценат пада на краћа прозна остварења. Шодно
нашим плановима публиковаћемо најзначајнија остварења преводилачке сесије 2017.године.
Наставићемо верификацију дуге традиције часописа, дакако из данашње перспективе: прошле
године смо се већ бавили са овом темом али књига поводом конференције која је тематизовала
традицију часописа није могла да презентује све битне моменте дуге традиције часописа. Међу
нашим плановима је и један „састав” који ће се звати Културе и перспективе и који ће
тематизовати транзиторност која се појављује у темпоралним и просторним структурама, у
интеркултурним секвенцама, у структурама између сопствености и другости, а лиминалним
егзистенцијалним структурама: томе ће допринети наша сарадња са Хунгаролошком катедром
универзитета у Букурешту и са Румунским хунгаролошком друштву. Но бавићемо се и
димензијама актуалности Жана Старобинског, а нзив одговарајућег блока ће бити „Критички
пут” од херменеутике до компаратистике. У циљу афирмације научних аспеката часописа ћемо
публиковати студије а које ће уређивати један наш млади сарадник: дотични блок ће
подразумевати публикацију релевантних предавања са конференције о кризи Међународног
хунгаролошког друштва а која се тичу и наших културних оквира. Тако, помињемо једно такво
предавање: ради се о предавању Мелинде Сарваш Недостајујаћи професионалци, неизоставни
дилетанти (ваља овде рећи да се термин везује за Корнела Сентелекија а који је тематизовао
одређене тенденције у војвођанској мађарској литератури на крају двадесетих година XX века).
Публиковаћемо студију Маја Ло Бело: „Свака Целина је разломљена: свест о кризи и критичка
пракса Њугата, доносимо студијски текстове од Кинге Шаги Варга, Јаноша Бренера и Ласла
Паточа. У погледу обраду политичке историје рачунамо на значајне доприносе Золтана
Деваварија.
Раније смо већ изградили везе са фолклористима (Иштван Шилинг, Золтан Кламар, Ана Секе,
Леда Шилинг, Валерија Беседеш, Јудит Рафаи, Клара Тот Глемба, Норберт Глесер, Шандор
Коња) и желимо и даље да негујемо исте везе. Прва акција ће бити поводом Дана сећања Ђерђ
Пап, јер ћемо објављивати дотична предавања. Заједнички пројект ће бити настављен са блоком
који обрађује делатност фолклористе Ференца Тота.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
Одјек и пријем часописа у медијима и стручној јавности
Број нових сарадника из земље и иностранства
Број нових институција укључених у сарадњу (универзитети, институти, истраживачки
центри...)
Број заинтересованих студената за похађање предавања и радионица на тему
интеркултуралности

ПЈ. 2 (Назив пројекта)
ЧАСОПИС „LÉTÜNK”

Потребна средства: 1.211.800.00 динара
Руководилац пројекта: Др. Золтан Месарош, главни уредник
Време реализације пројекта: јануар - децембар 2017. година
Опис и циљ пројекта:
Часопис Лéтüнк основан је 1971. године, „Létünk“ ће и 2017. године излазити тромесечно, на
12,5 штампаних табака (од тога ће 1,5 штампани табак бити у колору), са стандардим,
тројезичним садржајем, и са рецензираним студијама, са мађарским, енглеским и српским
резимеом и кључним речима.
Верно својој досадашњој концепцији, часопис ће у сваком броју одредити једну централну
тематику, којој ће – већ зависно од природе одабране теме – дати дискурзивни простор у облику
студија, критика и научних публикација у једном од својих рубрика. „Létünk“ ће, наравно
обратити пажњу на јубилеје који се везују за текућу годину; такве врсте текстова наћи ће своје
место у рубрици Сећања. Предмет критичког дискурса у рубрици Прикази биће дешавања у
научној јавности, и на научним скуповима као и објављена научна издања.
Издавачки план:
2017/1. број: март.
Тема: Живот(на дешавања), (ауто)биографија, дневник, мемоари.
2017/2. број: јун.
Тема: Кризни модели Европе – од глобализације до миграције. Уредник: др Катинка Беретка.
2017/3. број: септембар
Тема: Гендер-инстраживања у Средњој и Источној Европи. Уредник: Каролина Лендак Кабок.
2017/4. број: децембар
Тема: „Границе” филозофије. Перспективизам. Уредник: др Адриан Бене.
Часопис у 2017. години, у издању ВМДОК-а планира две нове књиге и један е-боок у едицији
„Létünk“ Књиге.
Часопис планира приказ две књиге и два броја, а задње недеље октобра 2017. ће по својој
прилици организовати и своју пету научну конференцију (у серији конференција која је поново
покренута 2012. године), и то под насловом: Филозофија, уметност, књижевност.
Часопис, концепцији и плану пласмана Издавачког завода Форум допринеће акцијом
прикупљања претплатника на промоцијама бројева и другим својим манифестацијама.
Индикатори (мерљиви показатељи пројекта):
Часопис „Létünk“ у медијима: прикази и пласман часописа.
Приказ садржаја актуелних бројева „Létünk“-а, објављених бројева као и издања (едиција
„Létünk“ Књиге) и манифестација организованих од стране часописа врши се путем мађарских
штампаних и електронских медија у Војводини. А то су: Мађар Со, Хет Нап, Чалади Кер,
Вајдашаг Ма, Завод за културу војвођанских Мађара, Сентамаш.рс, Радио Нови Сад.

Нови Сад, 16.01.2017.

Директор Издавачког завода Форум
Габор Вираг

