ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXXII седница У.О./18.09.2013.
Нови Сад
Дел.број: 223/2013/IX
Датум: 18. септембар 2013. године.
ЗАПИСНИК
са 32. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 18.
септембра 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: 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. Др Јанош Бањаи није био
присутан.
Присутни су једногласно усвојили дневни ред предложен за 32. седницу.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање и усвајање измена Издавачког плана Издавачког завода „Форум“ за
2013. годину
3. Разматрање и усвајање измена Финансијског плана Издавачког завода „Форум“
за 2013. годину
4. Извештај о пословању Издавачког завода „Форум“ (од априла 2013. године)
5. Извештај о успешним конкурсима
6. Разно.
1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне
седнице.
2. Директор, Габор Вираг је рекао да је издавачки план Форума задњи пут
измењен у априлу текуће године. Тадашњи план је било објављивање 37
наслова. У међувремену то се смањило на 32. До смањења броја књига, чије
објављивање се планира до краја године је дошло, углавном из разлога, што
рукописи нису припремљени, односно предати. Детаљно је образложио
присутнима нове измене у издавачком плану. Причао је о томе у каквој фази се
налазе рукописи, односно какве радове треба да се предузму до њиховог
објављивања. После тога, др Јегеш Золтан је захвалио директору и предложио
да се гласа поводом 2. дневног реда. Присутни су једногласно усвојили измену
Издавачког плана Издавачког завода „Форум“ за 2013. годину.
3. Ђенђи Радошевић је известила чланове да је измена финансијског плана
неопходна због пристиглих донација од Републике Мађарске, као и
Националног савета мађарске националне мањине. Донације су пристигле за
исплату услуге штампања и ауторских хонорара.Након тога, председник
Управног одбора је замолио присутне чланове да гласају. Измена Финансијског
плана Издавачког завода „Форум“ за 2013. годину је једногласно усвојена.
4. Габор Вираг је известио присутне о активностима које су организоване и о
иновацијама које су постигнуте у оквиру делатности Издавачког завода
„Форум“, од априла текуће године. Прво је издвојио присутност Завода на
Фестивалу Књига у Будимпешти. Затим се Завод представио у Сенти у оквиру
недеље књига. Књигобус је био у Малом Иђошу у оквиру манифестације
„Dombos Fest”. Након тога су следили Нова Црња, Вишеград у Мађарској,

Палић, Сивац, Кањижа. Рекао је да ће Форум у будуће објављивати и
електронске књиге. До краја месеца ће се завршити и обнова сајта Форума. У
вези тога је, као највећу новост истакао, могућност електорнског наручивања
издања. Председник Управног одбора се захвалио директору и закључио да је
извештај директора прихваћен.
5. Рита Галик је известила присутне о пројектима и конкурсима које су до сада
успешно реализоване и говорила је и оним које треба да се реализују до краја
године.Успешни су били конкурси које смо конкурисали у Мађарској („Betlen
Gábor Alap”, „NKA”), према Националном савету мађарске националне
мањине, као и према Граду Новом Саду. Др Јегеш Золтан је предложио да
Форум конкурише и према ткѕв. „ИПА“ пројектима. Габор Вираг се сложио са
тим и уверио је присутне да убудуће ће Завод преузети мере и у том правцу.
6. Под дневним редом Разно, није се разматрало ништа.
Након тога, др Јегеш Золтан је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11
часова и 30 минута затворио седницу.
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