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JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXX. üléséről, amelyet 2013. február 13-án
tartottak meg 10.30 órai kezdettel a Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Könyvkiadó) igazgatói
irodájában (21000 Újvidék, Vojvoda Mišić utca 1., III. emelet, 22-es iroda).
Jelen voltak: dr. Bányai János, ifj. Brenner János, Radošević Gyöngyi és Sági Varga Kinga
igazgatóbizottsági tagok, valamint dr. Németh Ferenc volt igazgató, Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető, valamint
Virág Gábor újonnan kinevezett igazgató.
Dr. Jeges Zoltán bevezetőképpen üdvözölte Virág Gábort. Az újonnan kinevezett igazgató megköszönte
az üdvözletet, és a sikeres együttműködésre való törekvést tűzte ki célul.
A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2012. évi pénzügyi zárszámadásának megvitatása és elfogadása
3. A Forum könyvkiadó Intézet 2012. évi ügyviteli jelentése
4. Egyéb.
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés
jegyzőkönyvét.
2. Radošević Gyöngyi röviden beszámolt a 2012. évi zárszámadásról, majd dr. Németh Ferenc
elmondta, hogy ő mint volt igazgató teljesen egyetért Radošević Gyöngyivel, és rendkívül
sikeresnek tartja a 2012. év munkásságát. Ezután, a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a Forum
Könyvkiadó 2012. évi pénzügyi zárszámadását.
3. Dr. Német Ferenc beszámolt az előző évben elért eredményekről. Többek között elmondta, hogy
sikerült megvalósítani a 28 címszó kiadását. Elmondta, hogy a kiadott könyvek közül 5 Forumkötetet vajdasági szép magyar könyv díjjal jutalmaztak. Szó esett arról, hogy 30 író-olvasó
találkozó megszervezésére került sor. Hangsúlyozta továbbá a könyvbusz útnak indításának
fontosságát, valamint az e projekt köré szervezendő könyvbemutatók jelentőségét, amelyre a
közeljövőben kerül majd sor. Ily módon kívánja a Könyvkiadó mintegy kultúrmissziót teljesítve
eljuttatni a könyveket a Vajdaság szórványtelepüléseire.
Dr. Jeges Zoltán hangsúlyozta, hogy a könyvbusz működésére az MNT támogatását is
kérvényezni kell folyamatosan. Ezután szavazásra bocsátotta a 3. napirendi pontot. Az
Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai egyhangúlag elfogadták a Forum Könyvkiadó Intézet 2012.
évi ügyviteli jelentését.
4. E napirendi pont alatt Virág Gábor elmondta, hogy az igazgatói hivatal átadása-átvétele
zökkenőmentesen zajlott, amit dr. Németh Ferenc is megerősített.
A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét és
együttműködését, és 11 óra 16 perckor berekesztette az ülést.
Ilia Ildikó
Dr. Jeges Zoltán,
jegyzőkönyvvezető
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke

