A Diotima kör
A Diotima kör kolozsvári filozófusok köre volt, amelyet 1970ben Tamás Gáspár Miklós hozott létre és 1978-ban megszüntették.
1992-ben indult újra, többszörös célkitűzéssel. Ezek között a
legfontosabb a filozófia tevőleges művelése, szabad műhely formában,
amelyben döntő többségben a Babeş–Bolyai Tudományegyetem hallgatói
vesznek
részt.
Az
eddigiekben:
filozófia-,
szociológia-,
pszichológia-, filológia-, teológia- és matematika szakos hallgatók.
Körük azonban bővül: az átlagos látogatottság-szám 100 körül van.
Részt vesznek továbbá a diszciplínához közel álló egyetemi oktatók,
kutatók, akik időszakonként beszámolnak foglalatosságaikról,
kutatásaikról. A célok között szerepel a környező országok
filozófiai műhelyeinek megismertetése, a társadalomtudományi
szempontból kiemelkedő kutatók bevezetése a kolozsvári
összefüggésekbe. Az 1993–94-es tanítási év meghívottai voltak: a
nyíregyházi Bretter György kör kutató–oktatói, Vajda Mihály
vezetésével a debreceni filozófusok, valamint Borsi Kálmán Béla
történész, a román–magyar viszony kutatója. A kör legfontosabb
célkitűzése azonban a diákok saját szakmai személyiségének
kialakítása, diskurzus-képességük elnyerése.
A Diotima kör 1994–95-ös tanévre tervezett programja:
– október 28–29: a szegedi József Attila Tudományegyetem Filozófia
Tanszékének küldöttsége, Csejtei Dezső tanszékvezető professzor
vezetésével.
– november 25–26: a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem oktatói,
Kun László, Keszthelyi András, Bertók Rózsa és mások (egyben a pécsi
Nyári Szabadegyetem együttműködési programjának vezetői).
– december 9–11: a magyar médiakritikában dolgozó filozófusok és
írók: Krokovay Zsolt, Herceg Ferenc, Kapecz Zsuzsa és Szántó F.
István.
– március 23–24: a ljubljanai Egyetem Filozófia Tanszékének
küldöttsége, Renata Salecl vezetésével.
– április 18–19: Kis János filozófus

Következő kötött tematikánk: Egyén/Közösség. A témától függetlenül,
bármilyen szakmai jellegű írást várunk.
Műfaji korlátokról beszélni a szöveg/t/enyészet korában
mindenképpen ildomtalanságként hatna. A klasszikus szakdolgozatok
mellett töprengésgyakorlatok, gondolkodás-torzók, a szakmai klisék
parodisztikus dekonstruktumai is helyet kaphatnak.
Szerkesztőségi fogadóórák: – minden csütörtök este 20–22 óra
között a C. F. R. pinceklubban
– ezenkívül bárhol, bármikor, ha a
szerkesztők valamelyike négyszemközelben található. Érdeklődni a
következő címeken lehet:
Szigeti Attila – Farkas (M. Kogalniceanu) utca 17–19/9 Tel.: 113114
Demeter Attila & Ilyés Szilárd – Hasdeu, XVI-os bentlakás 172-es
szoba
Tonk Márton – Tel.: 166179

