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JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXXI. üléséről, amelyet 2013. április 24-én
tartottak meg 10 óra 30 perces 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, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi
és Sági Varga Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető.
A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
Jelentés a Forum Könyvkiadó Intézet háromhavi (I–III/2013.) tevékenységéről
A Forum Könyvkiadó Intézet bevétele és kiadása (I–III/2013.)
A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi kiadói tervének módosítása és annak elfogadása
Pályázat kiírása a Forum Képzőművészeti Díj és a Híd Irodalmi Díj kisplasztikájának
elkészítésére
6. Egyéb.
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés
jegyzőkönyvét.
2. Virág Gábor igazgató részletesen beszámolt arról, hogy milyen programokat szerveztek
és milyen fejlesztéseket vittek véghez a Könyvkiadó tevékenységének keretein belül az
elmúlt három hónapban. Elsőként kiemelte a Könyvkiadó szereplését a februárban
megtartott újvidéki könyvvásáron, ahol három szerb nyelven megjelent kiadványával
mutatkozott be. Ezután az év elején megkezdett könyvbusz-projekt megvalósításáról
tartott beszámolót, kiemelve azokat a szórványtelepüléseket, ahol a könyvbusz már járt
(Nosza, Bácsföldvár, Székelykeve, Kishegyes, Törökbecse, Magyarcsernye, Kisorosz,
Fejértelep stb.) és azokat, ahova a jövőben fog ellátogatni (Zentagunaras, Gunaras,
Bajsa). Elmondta, hogy a könyvbusz már nyolcszor kelt útra, bevonva ebbe az akcióba a
médiát (pl. Magyar Szót), a magyar konzulátust, az MNT-t és persze a
szórványtelepülések lakosságát is. Majd a Könyvkiadó által szervezett
könyvbemutatókról beszélt. Kiemelte dr. Várady Tibor Napló 2. című kötetének
bemutatását Budapesten, Szegeden és Újvidéken, valamint T. Kiss Tamás A tükörtestvér
című alkotásának Kanizsán való bemutatását, amelyet a kanizsai könyvtárral karöltve
szervezett a Könyvkiadó. Az igazgató elmondta, hogy a Könyvkiadó múlt csütörtökön
és pénteken Budapesten mutatkozott be a 20. Nemzetközi Könyvfesztiválon, három
fiatal szerző alkotásával, éspedig: T. Kiss Tamás, Barlog Károly és Bencsik Orsolya
műveivel. Kiemelte, hogy Bencsik Orsolya Akció van! című kötete képviselte

Magyarországot az Elsőkötetesek Európai Fesztiválján. A közeljövőben öt könyv fog
megjelenni a Könyvkiadó gondozásában: Vígh Rudolf, Major Nándor, Bicskei
Gabriella, Tolnai Ottó és Gerold László szerzők művei. Említést tett arról a törekvéséről
is, hogy a médiákkal (Mozaik TV, Pannon TV, Magyar Szó, Hét Nap, Családi Kör,
Vajdasági RTV, stb.) megkötött együttműködési szerződések által népszerűsítené a
Könyvkiadó munkásságát, amelynek a lényege a közvélemény folyamatos
tájékoztatásában rejlik. Elmondta, hogy Facebook-profilja is lett a Forumnak, valamint
megkezdődött a honlap korszerűsítése is, azzal a céllal, hogy minél előbb beinduljon az
online vásárlási lehetőség. Tervben van ezeken kívül egy körlevél elindítása is, a
Könyvkiadó kiadványairól, ezekhez fűződő kritikákról, és a Forum által szervezett
rendezvényekről, különböző értesítésekről.
Dr. Jeges Zoltán megköszönte a részletes beszámolót és dicséretre méltónak nevezte az
elmúlt három hónap eredményeit. Érdekelte, hogy milyen fázisban van a Vajdasági
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének megalakulása. Virág Gábor
elmondta, hogy eddig csak szóbeli megegyezések történtek e téren. Dr. Jeges Zoltán
hangsúlyozta, hogy a könyvkiadók és könyvterjesztők közös fellépése érdekében, az
MNT-vel kell tárgyalni, hogy biztosítsa e szervezet létrejöttének jogi keretét.
Dr. Bányai János is megköszönte a részletes beszámolót és kiemelte a Könyvkiadó azon
érdemét, hogy láthatólag „kilépett” az irodából és kapcsolatot teremtett az olvasóval. Az
Igazgatóbizottság elnöke is egyetértett dr. Bányai Jánossal, és elmondta, hogy abban
reménykedik, hogy az év végéig nem lesz olyan magyarlakta település, ahol a
könyvbusz nem jelenik meg valamilyen módon. Az elhangzottak után dr. Jeges Zoltán
elfogadottnak minősítette az igazgató jelentését.
3. Radošević Gyöngyi beszámolt az elmúlt három hónap bevételeiről és kiadásairól. Az
összbevétel az elmúlt időszakban 3.300.000,00 dinár volt, a legnagyobb kiadásokat
pedig az alkalmazottak munkabére és a rezsiköltségek tették ki.
Dr. Jeges Zoltán megkérdezte, hogy vannak-e a Könyvkiadónak pénzügyi vonatkozású
kötelezettségei/lemaradásai. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy nincsenek pénzügyi
lemaradások.
Dr. Jeges Zoltán megköszönte a pénzügyi beszámolót, majd elfogadottnak minősítette a
3. napirendi pontot.
4. Virág Gábor előterjesztette a Könyvkiadó 2013. évi kiadói tervének módosítását,
kiemelve azt, hogy ez csak egy javaslat, amely az év során minden bizonnyal módosulni
fog a szakmai és pénzügyi körülmények függvényében. Az elmondottak után, az
Igazgatóbizottság elnöke, egyéb hozzászólás nélkül, elfogadottnak minősítette a 4.
napirendi pontot.
5. A Forum Könyvkiadó igazgatója elmondta, hogy eddig a Forum Képzőművészeti Díj és
a Híd Irodalmi Díj kisplasztikáját Kalmár Ferenc készítette, de sajnos betegség miatt a
jövőben nem tudja vállalni. Ezért pályázatkiírást javasol a kisplasztikák elkészítésére.
Dr. Bányai János megkérdezte, hogy más formájú lesz-e a kisplasztika. Mivel szerinte
tiszteletben kellene tartani a hagyományokat. A kisplasztikáknak ugyanis van egy
hagyományos formájuk. A Híd Irodalmi Díj kisplasztikáját B. Szabó György terve
alapján készítette el Kalmár Ferenc.
Virag Gábor elmondta, hogy mindenféleképp tiszteletben szeretné tartani a
hagyományokat és a kisplasztikák hagyományos formájának csak egy megújított
változatára gondolt.
Dr. Jeges Zoltán szerint Kalmár Ferenc véleményét kellene kikérni, hogy szerinte ki
készítse el a kisplasztikák replikáit. Ebből kifolyólag javasolta, hogy az
Igazgatóbizottság halassza el a pályázat kiírását, és megbízta Virág Gábort, hogy

egyeztessen Kalmár Ferenccel e téren. A megbeszélések eredményétől függően, az
Igazgatóbizottság a következő ülésén végleg dönt, hogy szükséges-e a pályázat kiírása.
Az Igazgatóbizottság többi tagja is egyhangúlag elfogadta ezt a javaslatot.
6. Az egyéb napirendi pont alatt dr. Bányai János a 2012. évi Vajdasági Magyar Művészeti
Díj, a Forum Képzőművészeti Díj és a Híd Irodalmi Díj bírálóbizottságának tagjairól
érdeklődött. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a bírálóbizottság tagjait minél előbb
ki kell nevezni, és felkérték Virág Gábort, hogy minél hamarabb tegye meg az ezzel
kapcsolatos tagsági javaslatát.
A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét
és együttműködését, és 11 óra 40 perckor berekesztette az ülést.
Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke

