ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
Нови Сад
7. децембар 2012.
ЗАПИСНИК
са 26. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 7. децембра
2012. године у 12 часова у канцеларији директора Издавачког завода „Форум“ (21000 Нови Сад,
ул. Војводе Мишића 1., III спрат, канцеларија бр. 22).
Присутни чланови: др Јанош Бањаи, Јанош Бренер млађи, др Јегеш Золтан (председник),
Ђенђи Радошевић и Кинга Шаги Варга, односно др Ференц Немет директор, Илдико Илиа
записничар и Ирен Галамбош шеф Одељења заштите и обезбеђења у „Magyar Szó K.f.t.”.
Присутни су једногласно усвојили дневни ред предложен за 26. седницу.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Усвајање унутрашњих прописа Издавачког завода „Форум“ на мађарском језику
3. Разматрање и усвајање оквирног годишњег издавачког плана Издавачког завода
„Форум“ за 2013. годину
4. Разматрање и усвајање годишњег финансијског плана Издавачког завода „Форум“
за 2013. годину
5. Разматрање и усвајање измена Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Издавачком заводу „Форум“
6. Иницијатива за формирање Савеза мађарских издавача и пласмана књига у
Војводини
7. Расписивање конкурса за попуњавање позиције главних уредника часописа
„Létünk” и „Híd”
8. Разматрање и усвајање противпожарних правилника
9. Разно.
1. Одлука: присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне,
25. седнице.
2. Другу тачку дневног реда присутни су једногласно усвојили. Др Јегеш Золтан је
замолио директора да сви правилници на мађарском и на српском језику буду
објављени на завничном сајту Издавачког завода „Форум“, пружајући тако узор и
помоћ другим институцијама.
3. Оквирни годишњи издавачки план Издавачког завода „Форум“ за 2013. годину је
једногласно усвојен.
4. Након кратког излагања др Ференца Немета и Ђенђи Радошевића, председник је
замолио присутне да гласају. Ова тачка је једногласно усвојена.
5. Др Ференц Немет је известио чланове Управног одбора да је дошло до две измене
у овом правилнику. До првог је дошло на инсистирање Националног савета
мађарске националне мањине и састоји се у формирању новог радног места у
Заводу, а то је радно место водећег уредника. Друга измена се односи на
усклађивање школских спрема са болоњским прописима. Поред изнетих, директор
је нагласио да је за несметан рад Издавачког завода „Форум“ неопходно
ангажовање још једног техничког уредника.
Др Јегеш Золтан је прихватио ове измене и замолио присутне да гласају. Једногласно су усвојили

5. тачку дневног реда.
6. Др Ференц Немет је изнео (усмено и писмено) присутнима своју иницијативу за
формирање Савеза мађарских издавача и пласмана књига у Војводини.
Изнету иницијативу су присутни чланови Управног одбора без примедби усвојили, а
председник Управног одбора је предложио да се иницијатива прослеђује Националном савету
ради подршке и сарадње.
7. Директор је обавестио присутне да мандат главних уредника часописа „Híd” и
„Létünk” истиче у јануару, те је неопходно да се распише конкурс за попуњавање
тих радних места. Овај конкурс ће се објавити у недељном броју новине „Magyar
Szó”.
Председник Управног одбора је предложио да се именује комисија, која ће разматрати
документацију пристиглу за овај конкурс. Чланови те комисије су следећи: Марта Бузаш, Илдико
Илиа и Серена Сантаи.
Након тога др Јегеш Золтан је закључио да је ова тачка дневног реда прихваћен.
8. Ирен Галамбош је известила присутне о противпожарним прописима, које се
предлажу за усвајање. Др Јегеш Золтан је нагласио да је неопходно и ове акте
превести на мађарски језик, те је замолио присутне да гласају. 8. тачка дневног
реда је једногласно усвојена.
9. Под тачком Разно, др Јегеш Золтан је предложио да се за следећу седницу
Управног одбора састави листа свих унутрашњих аката Завода, да се она усвоји на
седници и затим да се прослеђују на увид Покрајини, да би из министарства
добили информацију које документе би Завод требао још да усвоји.
После тога је директор обавестио присутне да је часопис „Létünk” опет на листи научних
часописа.
Након тога, др Јегеш Золтан је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 13
часова и 30 минута затворио седницу.
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