Demeter Szilárd
Partiumi Egyetemi Szemle– Partium Kiadó
A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemkiadójának, a Partium Kiadónak a
történetét ismertetnénk röviden. Elıször egy tudományos folyóirat megalapítására volt igény,
ezt sikerült is 2002-re létrehoznunk. Az elsı számunk egyetemünk elıdjének, a Sulyok
István Fıiskolának tíz éves évfordulója alkalmából tartott konferencia anyagait tartalmazta.
A második számra már véglegesítıdött a lapszámok struktúrája. Természetesen a kisebb
mérető egyetemek nem bírják el a különbözı szakosodott periodikákat – és erre talán nincs is
szükség tudományos közösségünk szervezıdésének szempontjából. Ebbıl következik, hogy
egy átfogó periodika tartalmi vonatkozásában szükségszerően eklektikussá válik. De,
véleményünk szerint, létezik jó értelemben vett eklekticizmus is – mégpedig a
gondolatébresztı sokszínőség. S minthogy egyetlen tudományág sem lehet öncélú,
feltételezhetıen léteznek olyan érintkezési pontok a különbözı szakterületek között, amelyek
mintegy megkövetelik az összerendezıdést.
A Partiumi Egyetemi Szemle
A Partiumi Egyetemi Szemle hét állandó rovata a következı:
Lélek-tér-kép – ebben a rovatban többnyire teológiai írásokat közlünk;
Jelenvalóság – szociológiai, közgazdaságtani, szociális munkás, pszichológiai
tanulmányok tömbje;
Nyelvvilág – ebben irodalomelméleti, nyelvészeti, irodalomtörténeti stb. írások
kapnak helyet, valamint az idegen nyelven írt szövegek;
Gondolatút – filozófusok „agorája”, valamint képzımővészet területérıl származó
elméleti tanulmányok;
Felütés – többnyire zeneelméleti, zeneesztétikai, zenetörténeti szövegeket közlünk;
Gutenberg-galaxis – recenziók;
Mikrokozmosz – ez az új rovat azt a célt szolgálja, hogy az egyetemünkön elhangzott,
nem föltétlenül szaktudományos szövegek is helyet kapjanak, mintegy az egyetemi belsı
tudományos élet tükreként.
Ezek közül a szerkesztés folyamán az egyik mindig hangsúlyossá válik.
A rovatok tartalmát tekintve egyrészt hangsúlyos jelenkori problémákról születnek
szociológiai, teológiai, pedagógiai, filozófiai, közgazdaságtani stb. munkák. Másfelıl
tagadhatatlan – mint ahogyan ezt tudománytörténeti példák tömkelege is tanúsítja –, hogy
szőkebb szakterületünktıl egészében különbözı résztudományos munkáktól is nyerhetünk
meghatározó inspirációkat. Céljaink: a fent említettek természetesen nem csak egészséges
tudósi/kutatói kíváncsiságunk kielégítésére nyújthat lehetıséget – hanem a dialógusra is.
Dialógusra a különbözı tudományterületek között, dialógusra az egyetemi tudományos
közösség tagjai között és – nem elhanyagolható szempont – dialógusra az oktató és az
egyetemi hallgató között. Mindezek figyelembe vételével meggyızıdésünk, hogy lapunk
akkor kezd élni, „mőködni”, ha ténylegesen agorává válik, olyan nyílt térré, ahol
mindannyiunk kérdései létjogosultságot nyernek.
Ugyanakkor a romániai magyar áldatlan könyvtári állapotok miatt lapunk
feladataként azt is felvállaltuk, hogy a hallgatók számára másodlagos irodalomként is
értékesíthetı írásokat, fordításokat közöljünk illetve, de nem utolsó sorban, hogy idegen
nyelvő írásokat is tegyünk közzé.
Természetesen az egyetemi szellemi élet hangsúlyos résztvevıi a hallgatók is. És
egy induló, fiatal kutató további munkálkodása számára mi sem biztosíthat nagyobb
motivációt, mint hogy elsı tudományos eredményeit megoszthatja nemcsak az
illetékesekkel, szakirányítókkal, hanem a tágabb szakmai közösséggel is. Egyszóval a
kiadvány célja egyben teret nyitni a hallgatók felé is.

A szerkesztıség tagjai a fıszerkesztı: Dr. Szegı Katalin, a felelıs szerkesztı:
Demeter Szilárd, a szerkesztı: Balogh Brigitta, az olvasószerkesztı: Györgyjakab Izabella és
a tördelıszerkesztı: Horváth István.
A Partium Kiadó
Ebbıl a lapból és szerkesztıségébıl nıtte ki magát végül a Partium Kiadó, amelyet
2003-ban jegyeztettünk be hivatalosan. Kiadónk többek közt a következı sorozatokat
indította útra:
1. Elıadás-anyagok
(sorozatként, külön az alkalmazott-, külön a bölcsészettudományok számára).
2. Szöveggyőjtemények (sorozat – egyfelıl a könyvtárban már megtalálható elsı- és
másodlagos irodalom kiegészítéseképpen, másfelıl célirányos válogatással nagyban
megkönnyíthetjük az oktatói munkát).
3. A PKE oktatói által írt tudományos dolgozatok, referenciaanyagok, szakkönyvek stb.
4. Alkalmi kiadványok (brosúrák, népszerősítı kiadványok, konferencia-anyagok, felvételi
tájékoztatók stb.)
5. Partiumi Egyetemi Szemle.
Eddig megjelent kiadványaink:
Kovács Béla (szerk.): Magyar Professzorok III. Világtalálkozója (elıadások)
Szőcs István (szerk.): Társadalomtudomány – neveléstudomány (tanulmányok)
Demeter M. Attila (szerk.): Politikai doktrínák (szöveggyőjtemény)
Tonk Márton: Bevezetés a középkori filozófiába (egyetemi jegyzet),
Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969–2004). (válogatott tanulmányok).
Lapszámainkat a képzımővész hallgatók munkáival illusztráljuk, ugyanık tervezik
kiadványaink arculatát is.

