ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
Нови Сад
11. септембар 2012.
ЗАПИСНИК
са 24. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 11.
септембра 2012. године у 12 часова у канцеларији директора Издавачког завода „Форум“ (21000
Нови Сад, ул. Војводе Мишића 1., III спрат, канцеларија бр. 22).
Били су присутни: др Јанош Бањаи, Јанош Бренер млађи, др Золтан Јегеш (председник),
Ђенђи Радошевић и Кинга Шаги Варга чланови Управног одбора, односно др Ференц Немет
директор и Илдико Илиа записничар.
Присутни су једногласно усвојили дневни ред предложен за 24. седницу.
Дневни ред:
1. Конститутивна седница новог састава Управног одбора
2. Информисање о остварењу културне стратегије Националног савета мађарске
националне мањине (даље: Национални савет), који се односи на Издавачки завод
„Форум“, односно о Статуту установе
3. Усвајање записника са претходне седнице
4. Информација о ситуацији часописа „Híd” и „Létünk”
5. Информација о реализацији издавачког плана Издавачког завода „Форум“ за 2012.
годину
6. Разно.
1. Др Ференц Немет је поздравио све нове чланове Управног одбора Издавачког
завода „Форум“ и предао реч др Золтану Јегешу да отвори 24. седницу Управног
одбора Издавачког завода „Форум“. Др Золтан Јегеш је поздравио све присутне
чланове. Након што се уверио да су од стране Владе АПВ именовани чланови
Управног одбора примили и потписали Решења о именовању, којим су
истовремено и прихватили чланство у Управном одбору, констатовао је да је 1.
тачка дневног реда прихваћена.
2. Др Золтан Јегеш је замолио директора да образложи део културне стратегије
Националног савета који се односи на Издавачки завод „Форум“, као и о Статуту
установе, тј. да информише присутне о томе, који су задаци завода по овој
стратегији.
Др Ференц Немет је детаљно изнео све тачке културне стратегије које Издавачки завод мора
поштовати и уверио присутне да ће досадашња и будућа делатност завода тећи у складу са тим
тачкама.
Након информисања др Золтан Јегеш се захвалио директору и замолио присутне да ако имају
неке примедбе у вези са рефератом директора, то пошаљу електронским путем у завод. Тиме је
извештај прогласио прихваћеним.
3. Одлука: присутни су без примедби усвојили записник са претходне, 23. седнице.
4. Др Ференц Немет је известио чланове Управног одбора да су за публикацију оба
часописа ове године успели да обезбеде додатна средства (за часопис „Híd”
900.000 динара, а за часопис „Létünk” 500.000 динара). Међутим, нагласио је један
проблем у вези часописа „Létünk”. Наиме, задње 2 године часопис је скинут са
листе научних часописа и тај проблем би требало да се реши у будућности.

Др Золтан Јегеш је предложио да ће разговарати са Радивојем Митровићем, државним
секретаром министарства просвете и нагласио да треба ступити у контакт са надлежнима из
Националног савета, ради решења овог проблема.
5. Др Ференц Немет је рекао да реализација издавачког плана за 2012. годину
напредује добрим темпом. До краја године очекује се објављивање још 8 књига,
што значи да ће се ова година завршити са 28 објављених дела.
6. Под тачком Разно, др Золтан Јегеш је затражио од чланова Управног одбора да
дају своје предлоге, кога да именују за заменика председника Управног одбора
Издавачког завода „Форум“. Његов предлог је да то буде др Јанош Бањаи, што су
присутни прихватили. Одлука: др Јанош Бањаи је именован за заменика
председника Управног одбора.
Затим је др Золтан Јегеш изнео своје виђење да у сарадњи са свим просветним институцијама
где се предаје на мађарском језику, сва издавачка активност усмери према Издавачком заводу
„Форум“. Замолио је остале чланове да за следећу седницу припреме своје предлоге ради
реализације овог циља.
После тога су директор и Ђенђи Радошевић изнели колико су отежани услови конкурисања за
донаторска средства иностранству.
Др Золтан Јегеш је рекао да се ради решења овог проблема треба обратити надлежнима из
Националног савета.
Након тога, др Золтан Јегеш је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 12 часова и
56 минута затворио седницу.
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