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• Az EMFT elnöksége szeptemberi ülésén úgy döntött, hogy mivel az elnökségi tagok egy
része (Kovács Barna, Schmidt Dániel és Zuh Deodáth) gyakorlatilag az egész tanévben
külföldön vannak tanulmányúton, erre az időre kooptálják az elnökségbe Kerekes
Erzsébetet (BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszék, asszisztens), Keszeg Annát (BBTE
Kommunikációs Szak) valamint Nagy Rékát (doktorandusz, Antik és Középkori Filozófia
Tanszék). Kerekes Erzsébet a munkacsoportok tevékenységét koordinálja, Nagy Réka a
kommunikációért felel. Vállalta az elnökségi tagságot Ungvári Zrínyi Imre is, aki a
marosvásárhelyi Filozófiai olvasókört vezeti (további vásárhelyi kollégák csatlakozását
várják). Az Elnökség ebben az időben tevékenységét folyamatos operatív egyeztetéssel
végzi, amire a júniusi Közgyűlésen elfogadott Elnökségi működési szabályzat ad
lehetőséget (nemsokára az emfthonlapon).
• Az októberi Fogalom és kép II. konferencia szervezésében tetemes részt vállaltunk.
Sikeres konferencia volt, anyaga fel van töltve A BBTE magyar filozófia tagozatának
blogjára. (Elérhetőség: http://bbtefil.wordpress.com/) Ez a konferenciánk nagy sajtót
kapott, látható, követhető az internetes anyagokban. A tanszéken megvásárolható az
első Fogalom és kép konferencia anyagát tartalmazó kötet (Fogalom és kép I.
Szerkesztette Gál László és Egyed Péter. Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2010.)
• Rögzítettük a 2011ben szervezendő tanulmányi hét időpontját. Ez április 1117.
Elkezdtük a szervezését is: pályáztunk és időpontot egyeztetünk meghívottainkkal, akik
között itt most a Heller Ágnes, Tamás Gáspár Miklós, Tolnai Ottó és az Anca Vasiliu
nevét emeljük ki. Az EMFT Tanulmányi Hét egyik programpontja a fogalom és kép
tematikához kapcsolódó egész napos workshop, amelyen eddigi anyagainkat felkért
referensek értékelik és meghatározzuk a következő, záró konferenciánk tematikáját is.
Programmal jelentkezett a Filozófiatörténeti kéziratok gondozásával és kiadásával
foglalkozó munkacsoport, valamint a perszonálfilozófiai munkacsoport. Várjuk a
többieket is. A Tanulmányi Hét a nagyenyedi kollégium és könyvtár meglátogatásával
(tanulmányi kirándulás) ér véget.
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• A fordítás munkacsoport Bibó István román nyelvű tanulmányait készíti elő kiadásra
(Horváth Andor, Vasile Prahovean)
•
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rendszerességgel fog működni workshopunk (Szervezők: Egyed Péter, Keszeg Anna és
Soós Amália Mária). Társszervezők: Láthatatlan Kollégium (Selyem Zsuzsa) valamint az
Erdélyi Magyar Írók Ligája (Király Zoltán főtitkár). Első találkozónk december 8án (a
helyszínre vonatkozó infók később). Téma: A pletyka.
• Megjelenés előtt áll a Többlet 2010/1 (Virtuális Valóságok) valamint 2010/2
(Gyermekfilozófia)
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szakmai/intézményes hátteret (ajánlások, támogató levelek és egyéb dokumentumok
formájában is).
• Megkezdtük a tárgyalásokat a Böhm Károly Filozófiai Intézet létrehozásáról, a
székhely biztosításáról, amelyről az EMFT Statutuma rendelkezik.
• Tárgyalunk a Magyar Filozófiai Társasággal (Laczkó Sándor főtitkár) tevékenységünk,
programjaink, kommunikációnk összehangolásáról, közös rendezvényekről.
• Legnagyobb nehézségeink ebben az évben a nem Kolozsvár központú rendezvények
tervezésével, szervezésével és bonyolításával kapcsolatosak. A tavalyiénál jóval
szerteágazóbb és sokoldalúbb a tevékenységünk, és a szervezési tevékenységet fedező
kapacitásunk fele akkora. Nagy a média kihívása is. Csak akkor tudunk megfelelni, ha
tagjaink

is

terveznek

és

szerepet

bonyolításában. Várjuk jelentkezéseteket!
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