ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXIX седница У.О./29.01.2013.
Нови Сад
Дел.број: 35/2013/VI
Датум: 7. фебруар 2013. године.
ЗАПИСНИК
са 29. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 29. јануара 2013.
године у 10 часова и 30 минута 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, Ђенђи Радошевић и Кинга Шаги
Варга, односно др Ференц Немет директор и Илдико Илиа записничар. Др Јегеш Золтан није био
присутан, те је седницу водио др Јанош Бањаи.
Присутни су дневном реду предложен за 29. седницу додали 2 тачке, и тако проширен дневни ред
једногласно усвојили.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Усвајање извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31. 12. 2012. године
3. Молба за преструктуирање уређивачког одбора часописа „Létünk”
4. Расписивање конкурса за ауторе млађе од 35 година
5. Разно.
1. Присутни су једногласно усвојили записник са претходне седнице.
2. Ђенђи Радошевић је укратко известила присутне о раду комисије, а након тога присутни
су без примедби усвојили извештај комисије о попису имовине и обавеза за 2012. годину.
3. Др Ференц Немет је предложио текст конкурса, које ће се расписати за ауторе млађе од 35
година у 2013. години. Присутни чланови Управног одбора су једногласно усвојили текст
конкурса, који се расписује сваке године.
4. Директор је проследио молбу Ерике Бенце, главног уредника часописа „Létünk”. Суштина
молбе је преструктуирање уређивачког одбора овог часописа. У циљу успешнијег рада,
главна уредница је предложила 18 стручњака за чланове уређивачког одбора, десет особа
из земље, а осам из иностранства. Присутни су након разматрања предложене листе
установили да је ова промена у интересу часописа, те су је једногласно усвојили.
5. Под дневним редом разно, није се разматрало ништа.
Након тога, др Јанош Бањаи је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11 часова и
11 минута затворио седницу.
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