ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXXI седница У.О./24.04.2013.
Нови Сад
Дел.број: 197/2013/VIII
Датум: 28. август 2013. године.
ЗАПИСНИК
са 31. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 24. априла 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, др Јегеш Золтан (председник), Ђенђи
Радошевић и Кинга Шаги Варга чланови Управног одбора Издавачког завода „Форум“, односно Габор
Вираг директор и Илдико Илиа записничар.
Присутни су једногласно усвојили дневни ред предложен за 31. седницу.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај о пословању Издавачког завода „Форум“ за претходна три месеца (I-III/2013)
3. Приходи и расходи Издавачког завода „Форум“ (I-III/2013)
4. Предлог измена и усвајање Издавачког плана Издавачког завода „Форум“ за 2013. годину
5. Расписиавање конкурса за израду мале пластике за награде „ Forum Képzőművészeti Díj”

и „Híd Irodalmi Díj”
6. Разно.
1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне седнице.
2. Габор Вираг, директор је известио присутне о активностима које су организоване и о
иновацијама које су постигнуте у оквиру делатности Издавачког завода „Форум“, у
протекла 3 месеца. Прво је издвојио присутност Завода на Новосадском сајму књига, која
је одржана фебруара текуће године, и на којој је одржана промоција три издања Завода,
која су објављена на српском језику. Након тога је известио присутне о току пројекта
Књигобуса, наводећи места где је Књигобус већ био (Бачко Градиште, Скоревонац, Мали
Иђош, Нови Бечеј, Нова Црња, Руско Село, Шушара и др.) и где ће у будуће ићи (Ново
Орахово, Гунарош, Бајша). Рекао је да је Књигобус до сада кренуо на пут 8 пута у
сарадњи са медијима (нпр.“ Magyar Szó”), мађарским конзулатом, Националним саветом
мађарске националне мањине и наравно, са становништвом насеља које је Књигобус
посетио. Затим је причао о промоцијама књига. Спомињао је промоцију књиге др Тибора
Варадија са насловом „Napló 2.”, која су одржана у Будимпешти, Сегедину и Новом Саду,
односно промоцију књиге аутора Тамаша Киша, са насловом „A tükörtestvér”, која је
одржана у Кањижи. Директор је известио присутне о учествовању Форума на 20.
Међународном Фестивалу Књига у Будимпешти, где је одржана промоција књига три
млада аутора, и то: Тамаша Киша, Кароља Барлога и Оршоље Бенчик. Књига Оршоље
Бенчик са насловом „Akció van!” је представила Републику Мађарску на Европском
Фестивалу Првокњигаша. Рекао је да ће ускоро бити објављено пет књига под окриљем
Форума, и то, књиге Рудолфа Вига, Нандора Мајора, Габриеле Бичкеи, Отоа Толнаија и
Ласла Геролда. Споменуо је своју тежњу да путем уговора о сарадњи са медијама
(„Mozaik TV“, „Pannon TV“, „Magyar Szó“, „Hét Nap“, „Családi Kör“, „Vajdasági
RTV“ и др.) настоји да промовише делатност Форума. Рекао је да је формиран профил
Завода на Facebook друштвеној мрежи, да је започета модернизација интернет странице
Форума са циљем да се што пре омогући електронска продаја издања.
Др Јегеш Золтан је захвалио директору за извештај, и рекао да је за похвалу што је све постигнуто у
протекла три месеца. Интересовало га је у којој је фази формирање Савеза мађарских издавача и

пласмана књига у Војводини. Директор је рекао да су до сада постигнуте само усмени споразуми у вези
тога. Председник је рекао да је неопходно да се постигне споразум са националним саветом да они
обезбеде правни оквир ове организације.
Др Јанош Бањаи је такође захвалио детаљан извештај директора. Након тога др Јегеш Золтан је закључио
да је извештај директора прихваћен.
3. Ђенђи Радошевић је известила присутне о приходима и расходима Завода у протекла три
месеца. Укупан приход је износио 3.300.000 динара од којег је највећи део потрошен за
плате запослених и на сталне трошкове. Др Јегеш Золтан је упитао шефа рачуноводства да
ли Завод има неке заостале финансијске обавезе? Ђ. Радошевић је одговорила да таквих
обавеза нема.Након тога др Јегеш Золтан је закључио да је ова тачка дневног реда
прихваћенa.
4. Габор Вираг је представио предлог измене издавачког плана Завода и рекао да је ово само
оквирни план који ће се за сигурно мењати у току године, због финансијских и стручних
околности. Присутни чланови Управног одбора нису ништа додали, те је др Јегеш Золтан
закључио, да је ова тачка дневног реда прихваћенa.
5. За награде „ Forum Képzőművészeti Díj” и „Híd Irodalmi Díj” мале пластике је

припремио Ференц Калмар, али због болести он у будуће то не може радити више.
Због тога је директор Издавачког завода предложио да се распише јавни конкурс за
припрему тих пластика.
Др Јанош Бањаи је поставио питање да ли би те пластике тиме добиле нову форму. Пошто
постоји традицонална форма тих статуа, које би требало испоштовати.
Габор Вираг је уверио професора да је и његова намера да се испоштују традиционалне форме,
само је мислио на неку модернију верзију тих малих пластика.
По мишљењу др Јегеша Золтана, требало би питати Ференца Калмара за савет како би требало
направити реплику тих малих пластика. Предложио је да се одложи расписивање конкурса и да
дирекотр консултује са Ференцом Калмаром у вези тога. У зависности од исхода тог разговора,
Управни одбор ће на следећој седници одлучити да ли је уопште потребно да се распише
конкурс. Остали чланови Управног одбора су се сложили са овим предлогом.
6. Под дневним редом разно, др Јанош Бањаи се интересовао за чланове комисије за
додељивање награде „Vajdasági Magyar Művészeti Díj”, „Forum Képzőművészeti
Díj” и „Híd Irodalmi Díj” у 2012. години. Присутни чланови су замолили директора
да што пре састави предлог за чланове тих комисија, јер је неопходно да се они
именују у што краћем року.
Након тога, др Золтан Јегеш је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11 часова и
40 минута затворио седницу.
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