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JEGYZŐKÖNYV
a Forum Könyvkiadó Intézet Igazgatóbizottságának XXXIV. üléséről, amelyet 2014. január 29én 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 napirend 6. pontját kibővítették az erre
vonatkozó évszámmal, majd az így módosított napirendet egyhangúlag elfogadták.
Napirend
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Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
A 2013. évi leltárbizottság jelentésének elfogadása
Pályázat kiírása a 35 évnél fiatalabb szerzők számára
A meghívásos regénypályázat kiírása
A Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Javaslat az elfekvő címszavak leírására 2014-ben
Egyéb.

1. Az Igazgatóbizottság jelen lévő tagjai kiegészítés nélkül elfogadták az előző ülés
jegyzőkönyvét.
2. Radošević Gyöngyi elmondta, hogy a négy különböző leltárbizottság elvégezte, majd az
igazgatónak át is adta a jelentését a 2013. évi leltárról. A rövid ismertető után az
igazgatóbizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a 2013. évi leltárbizottság jelentését.
Virág Gábor kiemelte, hogy a Könyvkiadó magyarországi terjesztője felől jelentős
tartozás mutatható ki, ami a kiadványaink kinnlevősége miatt van. A probléma
megoldásának érdekében már szóbeli intézkedéseket tett, és ezeket folytatni is fogja. Dr.
Jeges Zoltán is kihangsúlyozta, hogy ez tarthatatlan állapot, és folytatni kell az
intézkedéseket ebben az irányban, mivel ez a helyzet nem szolgálja a Forum
Könyvkiadó érdekeit.
3. Dr. Jeges Zoltán javasolta, hogy módosítani kellene a 35 évnél fiatalabb szerzők
számára kiírandó pályázat szövegét. A módosítás a kéziratok jellegének szűkítésére
vonatkozzon. Így a felhívás szövege a következő: „Az újvidéki Forum Könyvkiadó
Intézet felhívja mindazokat a 35 évnél fiatalabb vajdasági magyar szerzőket, akik
(könyv)kiadásra alkalmas – hozzávetőlegesen hét nyomdai ív terjedelmű (kb. 250 000
karakter) – szépirodalmi vagy értekező prózai jellegű kézirattal rendelkeznek, hogy
2014. december 1-jéig jeligével ellátva juttassák azt el nyomatott és elektronikus
formában is az alábbi címre: Forum Könyvkiadó Intézet/Izdavački zavod „Forum”,

4.

5.

6.

7.

Vojvode Mišića 1/III., 21000 Novi Sad. A kéziratokat szakmai bizottság értékeli, és a
legjobbakat kiadásra javasolja.”
A meghívásos regénypályázatot a Forum Könyvkiadó és a Magyar Nemzeti Tanács
hirdeti meg. Az igazgató által javasolt pályázati szöveget az Igazgatóbizottság tagjai
egyhangúlag elfogadták. A szöveg a következő: „A vajdasági magyar széppróza-írás
serkentése, gazdagítása érdekében az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet és a Magyar
Nemzeti Tanács meghívásos regénypályázatot hirdet. A regénypályázat meghívottjai:
Barlog Károly, Bicskei Gabriella és Dudás Károly. A felkért szerzőknek egy év áll
rendelkezésükre ahhoz, hogy elkészüljenek a kézirattal (nyomtatott és elektronikus
formában), amelyet a pályázat kiírói (nettó) 50 000,00 dinárösszeggel honorálnak. A
kéziratokat a Forum Könyvkiadó Intézet által kijelölt zsűri bírálja el, s a legjobb munka
2015 folyamán kerül kiadásra. A másik két munkára, a zsűri javaslata alapján, szintén a
Forum Könyvkiadó Intézet tart igényt, és lehetőség szerint azokat is megjelenteti. A
munkákat a felkért szerzőknek a Forum Könyvkiadó Intézetbe kell eljuttatniuk 2014.
december 1-jéig (Forum Könyvkiadó Intézet/Izdavački zavod „Forum”, 21000 Novi
Sad, Vojvode Mišića 1.).”
Ilia Ildikó ismertette a Forum Könyvkiadó Intézet 2014. évi közbeszerzési tervét.
Elmondta, hogy ez a terv a Forum Könyvkiadó 2014. évi pénzügyi terve alapján készült,
és két részből áll: azokból a beszerzésekből, amelyekre vonatkoznak a közbeszerzési
törvény rendelkezései, valamint azokból a beszerzésekből, amelyek fel vannak mentve a
törvény alkalmazása alól. A jelen lévő igazgatóbizottsági tagok elfogadták a 2014. évi
közbeszerzési tervet. Dr. Jeges Zoltán hangsúlyozta, hogy a jövőben a „restriktív”
közbeszerzési eljárást kellene alkalmazni a Forum közbeszerzéseire tekintve, és felkérte
Ilia Ildikót, hogy a következő ülésre számoljon be ezen eljárás lebonyolításának
lehetőségeiről.
Virág Gábor előterjesztett egy listát azokkal a címszavakkal, amelyeket leírásra javasol,
mert – mint elmondta – e kiadványok iránt jelentősen csökkent az érdeklődés. Ezért. Dr.
Jeges Zoltán azt javasolta, hogy a jelenlévők fogadják el ezt a javaslatot, azzal a
kitétellel, hogy az igazgató, azaz a Forum Könyvkiadó folyamatosan jelentést tegyen az
Igazgatóbizottság felé, hogy mi lett a leírt könyvek sorsa ténylegesen.
Dr. Jeges Zoltán beszámolt arról az intézkedéséről, amely az előző ülésen elfogadott,
MNT felé benyújtott levéllel kapcsolatos. Elmondta, hogy az MNT támogatja Forum
Könyvkiadó kiadványainak terjesztését, de erre anyagi keretet sajnos nem tud
biztosítani.

A napirendi pontok kimerítése után dr. Jeges Zoltán megköszönte a bizottsági tagok figyelmét
és együttműködését, és 11 óra 19 perckor berekesztette az ülést.
Ilia Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Dr. Jeges Zoltán,
a Forum Könyvkiadó Intézet
Igazgatóbizottságának elnöke
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