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JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXXII. üléséről, amelyet 2013. szeptember
18-án 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: ifj. Brenner János, dr. Jeges Zoltán (elnök), Radošević Gyöngyi és Sági Varga
Kinga igazgatóbizottsági tagok, valamint Virág Gábor igazgató és Ilia Ildikó jegyzőkönyvvezető. Dr.
Bányai János nem volt jelen az ülésen.
A jelenlévők az Igazgatóbizottság ülésére javasolt napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi kiadói tervének és munkaprogramjának
módosítása, megvitatása és elfogadása
3. A Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi pénzügyi tervének módosítása, megvitatása és
elfogadása
4. Beszámoló a Forum Könyvkiadó Intézet tevékenységéről (2013 áprilisától)
5. Beszámoló a nyertes pályázatokról
6. Egyéb.
1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés
jegyzőkönyvét.
2. Virág Gábor igazgató elmondta, hogy utoljára e év áprilisában került sor a kiadói terv
módosítására. Akkor 37 címszó megjelentetése volt a cél, de e szám csökkent. A
végleges terv: 32 könyv megjelentetése az év végéig. A címszavak csökkenésének fő
oka az, hogy nem készültek el a kéziratok időben, így néhány kézirat kiadására csak a
jövő évben kerülhet sor. Részletezte a kiadói tervet, összehasonlítva az előző tervezettel
és elmondta, hogy milyen fázisban vannak a kéziratok, azaz mit kell még elvégezni azok
megjelentetéséig. Az elmondottak után dr. Jeges Zoltán megköszönte az igazgatónak a
tájékoztatást, és szavazásra bocsátotta a 2. napirendi pontot. A jelenlévők egyhangúlag
elfogadták a Forum Könyvkiadó Intézet 2013. évi kiadó tervének és
munkaprogramjának módosítását.
3. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a pénzügyi terv módosítására azért van szükség,
mert a Könyvkiadó jelentős anyagi támogatásokban részesült a magyarországi
támogatóktól és a Magyar Nemzeti Tanácstól egyaránt. A könyvek nyomtatására és a
tiszteletdíjjak kifizetésére érkezett támogatás.
Dr. Jeges Zoltán megkérdezte, hogy várhatóak-e még hasonló támogatások az év
végéig? Az igazgató elmondta, hogy ilyen támogatások már nem várhatóak, de jelentős
bevételben reménykedik a könyveladásból.

Az elhangzottak után az igazgatóbizottsági elnök szavazásra bocsátotta a Forum
Könyvkiadó Intézet 2013. évi pénzügyi tervének módosítását, amelyet a jelen lévő
igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadtak.
4. Virág Gábor beszámolt a Könyvkiadó tevékenységéről április óta. Elmondta, hogy
június elején a Könyvkiadó részt vett a budapesti Ünnepi Könyvhéten, ezt követően
pedig következett a Zentán megtartott könyvhét, amelyen szintén szerepelt. A
Könyvkiadó kiárusítást szervezett, amely igen sikeres volt, nagy volt az érdeklődés.
Kishegyesen járt a könyvbusz, a Dombos Fest rendezvényen. Majd következett
Magyarcsernye, Visegrád, Palics, Szivác, Magyarkanizsa. Elmondta, hogy a jövőben ekönyvek is meg fognak jelenni a Könyvkiadó gondozásában. A Könyvkiadó
honlapjának a felújítása is befejeződik a hónap végéig. Legnagyobb újításként az
elektronikus könyvrendelés lehetőségét emelte ki. A beszámolót az Igazgatóbizottság
elnöke megköszönte és elfogadottnak nyilvánította.
5. Gálik Rita beszámolt azon pályázatokról, amelyek sikeresen realizálódtak, majd azokról,
amelyek véglegesítésére az év végéig sor kerül. Sikeresek voltak a Bethlen Gábor Alap,
az MNT, az NKA, valamint az Újvidék város felé irányuló pályázataink egyaránt.
Dr. Jeges Zoltán javasolta, hogy a Könyvkiadónak az IPA pályázatokat is fontolóra kell
vennie. Virág Gábor egyetértett ezzel a javaslattal, és biztosította a jelenlévőket, hogy a
jövőben ebben az irányban is lépéseket tesz a Könyvkiadó.
6. Az egyéb napirendi pont alatt nem hangzott el további hozzászólás.
A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét
és együttműködését, és 11 óra 30 perckor berekesztette az ülést.
Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető
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