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JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXVII. üléséről, amelyet 2012. december
28-án tartottak meg 11 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó)
igazgatói irodájában (21000 Újvidék, Vojvode Mišić utca 1., III. emelet, 22-es iroda).
Jelen voltak: dr. Bányai János, ifj. Brenner János, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi
és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint dr. Németh Ferenc igazgató és Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető.
A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet két napirendi ponttal egészítették
ki, majd az így kibővített napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Pályázat kiírása a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatói-főszerkesztői munkahelyének
betöltésére
3. A Híd folyóirat főszerkesztőjének kinevezése
4. A Létünk folyóirat főszerkesztőjének kinevezése
5. Egyéb.
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés
jegyzőkönyvét.
2. Az Igazgatóbizottság elé terjesztett igazgatói-főszerkesztői munkahely betöltésére
vonatkozó pályázati szöveg megvitatása, módosítása után az Igazgatóbizottság jelen
lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a nyilvános pályázat szövegét és a megfogalmazott
feltételeket az igazgatói-főszerkesztői munkahely betöltésére. A mellékelt pályázati
szöveg a Magyar Szó az ülést követő hétvégi számában kerül közzétételre, valamint a
Forum Könyvkiadó hivatalos honlapján.
3. Dr. Jeges Zoltán megkérte Ilia Ildikót, mint azon bizottság tagját, amely a Híd folyóirat
főszerkesztői tisztségére kiírt pályázatra beérkező dokumentumokat nézte át, számoljon
be a pályázat eredményéről.
Ilia Ildikó elmondta, hogy erre a felhívásra csupán egy jelentkező, dr. Faragó Kornélia
személyében, aki mellékelt minden pályázatban kért dokumentumot. Miután felolvasta
az átadott dokumentum bontásáról készült jegyzőkönyvet, és miután a jelen lévő tagok
is megbizonyosodtak arról, hogy dr. Faragó Kornélia teljes mértékben megfelel a Híd
folyóirat főszerkesztői posztjára, egyhangú szavazással kinevezték őt a Híd folyóirat
főszerkesztőjének.
4. Ilia Ildikó a Létünk folyóirat főszerkesztői tisztségére kiírt pályázat kapcsán elmondta,
hogy szintén egy jelentkező volt, dr. Bence Erika. Az átadott dokumentumok
megfeleltek a követelményeknek, így a jelenlévők egyhangú szavazással dr. Bence
Erikát nevezték ki a Létünk folyóirat főszerkesztőjének.

5. Az egyéb napirendi pont alatt dr. Jeges Zoltán megkérte a jegyzőkönyvvezetőt, hogy az
áttekinthetőség végett, minden igazgatóbizottsági ülésről készült jegyzőkönyv, valamint
az üléseken meghozott határozat külön iktatószámmal legyen ellátva, méghozzá úgy,
hogy egyértelműen látható legyen az új összetételű Igazgatóbizottság munkássága
visszamenőleg és a jövőben egyaránt.
A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét
és együttműködését, és 11 óra 44 perckor berekesztette az ülést.
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