ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXXIII седница У.О./11.12.2013.
Нови Сад
Дел.број: 316/2013/X
Датум: 11. децембар 2013. године.
ЗАПИСНИК
са 33. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 11.
децембра 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 Бањаи Јанош, 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 дневном реду предложен за 33. седницу додали једну тачку, и тако
проширен дневни ред једногласно усвојили.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање и усвајање Издавачког плана и програма рада Издавачког завода
„Форум“ за 2014. годину
3. Разматрање и усвајање Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ за
2014. годину
4. Именовање чланове комисија за попис средстава, потраживања и обавеза на
дан 31.12.2013. године
5. Измена Правилника о ауторским хонорарима
6. Разматрање и усвајање Тарифника ауторских хонорара Издавачког завода
„Форум“ за 2014. годину
7. Именовање стручне комисије ради разматрања пристиглих рукописа за конкурс
објављен за ауторе млађе од 35 година, у 2013. години
8. Именовање стручне комисије ради разматрања пристиглих рукописа за конкурс
по позиву за писање романа, у 2013. години
9. Измена Правилника о додели Књижевне награде „HÍD”
10. Измена Правилника о додели Ликовне награде „FORUM“
11. Измена Правилника о додели Уметничке награде војвођанских Мађара
12. Разно.
1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне
седнице.
2. Директор, Габор Вираг је прочитао и образложио листу рукописа које се
планирају издати у 2014. години. Укупно се планира објављивање 30 дела.
Поред тога, планира се и израда 12 наслова у електронској верзији. Наговестио
је да је значајан број издања које ће се обелоданити у форми заједничких
издања. На предлог др Јегеш Золтана листу рукописа које ће се објавити у
форми заједничког издања, чланови Управног одбора су допунили са још
једним . Тако је и рукопис Арпада Такача постао део Издавачког плана и
програма рада Издавачког завода „Форум“ за 2014. годину. Др Јегеш Золтан је
замолио присутне да гласају поводом 2. тачке дневног реда. Чланови Управног
одбора су једногласно усвојили Издавачки план и програм рада Издавачког
завода „Форум“ за 2014. годину.
3. Након кратког образложења Ђенђија Радошевића, председник Управног одбора

је замолио присутне чланове да гласају. Финансијски план Издавачког завода
„Форум“ за 2014. годину је једногласно усвојен.
4. Листу за чланове комисија за попис средстава, потраживања и обавеза на дан
31.12.2013. године, коју је предложио директор, чланови Управног одбора су
једногласно усвојили. Др Јегеш Золтан је констатовао да је 4. тачка дневног
реда усвојена.
5. Ради ефикаснијег пословања Форума, на предлог директора, присутни су
једногласним гласањем допунили 3. члан Правилника о ауторским хонорарима.
Тако члан 3. став 3. допуњује се са следећа 2 става:
„Завод, у изузетним случајевима, на основу договора, може одступити од важећег тарифника.
Висина ауторског хонорара за рукописе, која су добила позитивну процену од стране стручне
комиисје, ће се формирати у зависности од остварене донације.“
6. Предлог Тарифника ауторских хонорара Издавачког завода „Форум“ за 2014.
годину, је једногласно усвојен.
7. Чланови Управног одбора су једногласно усвојили предлог за чланове стручне
комисије, која ће разматрати пристигле рукописе за конкурс објављен у 2013.
години, за ауторе млађе од 35 година. Др Јегеш Золтан је рекао да је неопходно
обратити се писменим путем Националном савету мађарске националне
мањине да подстиче младе да учествују на овај конкурс.
8. Чланови Управног одбора су једногласно усвојили предлог за чланове стручне
комисије, која ће разматрати пристигле рукописе за конкурс по позиву за
писање романа у 2013. години.
9. Вираг Габор је рекао да због реалних околности би требало да се мењају
одредбе 3 правилника о додели награда, које предаје Форум сваке године. Тако,
неопходно је да се измени 2., 4., 7. и 8. тачка Правилника о додели књижевне
награде „HÍD”.
Тачка 2. мења се и гласи:
„Почев од 2012. године Књижевна награда се додељује наизменично. Једне године се
додељује за најбоље дело белетристике објављене у претходне две године, а следеће године
за најистакнутије дело из области науке о књижевности, етнографије, културне историје или
завичајне историје, обајвљене у претходне две године“.
Тачка 4. мења се и гласи:
„Награда се сваке године предаје 14. новембра, на Дан ликовне културе војвођанских
Мађара“.
Тачка 7. мења се и гласи:
„Уз награду се додељује мала пластика, која се израђује на основу плана Ђерђа Б. Сабоа и
рада Ференца Калмара“.
Тачка 8. мења се и гласи:
„Уз награду се исплаћује и одређени новчани износ, који не може бити већи од износа две
просечне плате у Србији“.
Присутни су измене једногласно усвојили.
10. Потребна је измена 4., 7. и 8. тачке Правилника о додели Ликовне награде
„FORUM”.
Тачка 4. мења се и гласи:
„Награда се сваке године предаје 14. новембра, на Дан ликовне културе војвођанских
Мађара“.
Тачка 7. мења се и гласи:
„Уз награду се додељује мала пластика, која се израђује на основу плана Јожефа Ача и рада
Ференца Калмара“.
Тачка 8. мења се и гласи:
„Уз награду се исплаћује и одређени новчани износ, који не може бити већи од износа две
просечне плате у Србији“.

Измене су једногласно усвојене.
11. 3. правилник који треба мењати јесте Правилник о додели Уметничке награде
војовђанских Мађара.
Тачка 4. мења се и гласи:
„Награда се сваке године предаје 14. новембра, на Дан ликовне културе војвођанских
Мађара“.
Тачка 8. мења се и гласи:
„Уз награду се исплаћује и одређени новчани износ, који не може бити већи од износа две
просечне плате у Србији“.
Присутни су измене једногласно усвојили.
12. Под дневним редом Разно, др Јегеш Золтан и директор Габор Вираг су
известили присутне о садржају писма, коју су насловили за председника
Националног савета мађарске националне мањине, Корхец Тамашу. Суштина
овог дописа је да се тражи подршка Националног савета да новчано доприноси,
уколико је у могућности, да издања Издавачког Завода „Форум“ дођу до разних
институција, као и до гимназија за нарочите надарене ученике.
Након тога, др Јегеш Золтан је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11
часова и 43 минута затворио седницу.
Илдико Илиа
записничар

(потпис)
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председник Управног одбора
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