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EGYETEMI MŰHELY KIADÓ
Bolyai Társaság – Kolozsvár
A Bolyai Társaság (BT) Vezető Tanácsa a 2005. december 13-i ülésén elhatározta az
Egyetemi Műhely Kiadó (EMK) létrehozását a BT Alapszabálya 9. szakaszában foglaltakkal
összhangban, és jóváhagyta az alábbi Szabályzatot az EMK megszervezésére és működésére
vonatkozólag:
1. Az EMK a magyar tannyelvű egyetemi oktatásban felhasználható egyetemi tankönyveket,
jegyzeteket, monográfiákat, szöveggyűjteményeket, valamint a magyar nyelvű egyetemi képzést
elősegítő tudományos kutatás eredményeit ismertető szakkönyveket, dolgozatokat, egyéni és közös
tanulmányköteteket, konferenciaköteteket jelentet meg. A kiadványok az Egyetemi jegyzetek és
Egyetemi füzetek című, a szakterületekre megkülönböztető színezéssel utaló egységes
sorozatborítókkal, sorszámozással is jelzett sorozatokba rendeződnek. A szakmai igényeknek
megfelelően az EMK további sorozatokat indíthat. Mindenik könyvsorozat saját szerkesztési
szabályzat alapján jelenik meg.
2. Az EMK kiadói tervét a belföldi és külföldi egyetemeken oktató, a különféle
tudományterületeket képviselő professzorokból álló, a BT Vezető Tanácsa által jóváhagyott és négy
évenként megújított 3-5 tagú Kiadói tanács alakítja ki és hagyja jóvá.
3. A kiadványoknak mind tartalmi mind formai szempontból meg kell felelniük a
tudományossági kritériumoknak és az akkreditációs követelményeknek.
Az egyes kiadványok a főszöveg mellett szakirodalmi jegyzékeket, angol és román nyelvű
kivonatokat, angol és román nyelvű tartalomjegyzéket, név- és tárgymutatókat, a szerzőkkel
kapcsolatos információkat, más tudományos és didaktikai tartalmú mellékleteket is magukba
foglalnak.
A kéziratokat az egyes szakterületek elismert képviselői közül felkért szaklektorok
véleményezik; a magyar szaknyelvi helyesség betartását szaknyelvi lektorálás biztosítja; a kéziratok
szerkesztését az egyes szakterületeken jártas szakszerkesztők végzik, a sorozat-szabályzatokban
megfogalmazott szerkesztési követelményeknek megfelelően; a kéziratokat szakképzett korrektorok
korrektúrázzák.
4. A kiadási tevékenység megszervezése és irányítása a BT Vezető Tanácsa egyik megbízott
tagjának a hatáskörébe tartozik.
A kéziratok szakmai és szaknyelvi lektorálását, szerkesztését, korrektúrázását, valamint
műszaki szerkesztését és nyomdai előkészítését, a sorozatborítók megterveztetését, a sokszorosítás
nyomdai munkálatait a BT irodája szervezi meg, a felelős kiadó irányításával.
A felelős kiadó biztosítja az EMK felvételét a kiadók országos nyilvántartásába és folyamatos
kapcsolatot tart a Romániai Országos Könyvtárral (Biblioteca Națională a României). Az EMK
kiadványait ISBN számokkal és CIP leírásokkal látják el.
5. Az EMK nem önálló jogi személy. A kiadási tevékenységgel kapcsolatos jogi és pénzügyi
műveleteket a BT végzi el.
A BT szerzői (és sokszorosítási) jogi szerződést köt a szerzővel: a © a szerző és a BT között
oszlik meg (az EMK kiadásra vonatkozólag).
A BT szerzői honoráriumot, lektorálási, szerkesztési, korrektúrázási és tördelési díjakat fizet,
amennyiben a kiadási költségek fedezésére elnyert támogatások ezt lehetővé teszik. A BT a
nyomdai munkálatokat végző nyomdával mindenik kiadványra külön szerződést köt.
A kiadványok első kiadásának példányszáma korlátozott (maximum 200); megfelelő igénylés
és támogatás esetén a példányszám növelése utánnyomással biztosítható.
A BT a szerző(k)nek tiszteletpéldányokat, a recenzenseknek recenziópéldányokat biztosít.
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6. A BT az EMK révén nem folytat nyereségorientált tevékenységet. Az EMK munkálataival
járó költségeket (kiadási költségek, nyomdai költségek, terjesztési költségek) a BT pályázati
támogatásokból, cégek, intézmények, alapítványok, magánszemélyek adományaiból, reklámozási
szolgáltatások honoráriumaiból, a szerzők saját hozzájárulásaiból, valamint a BT saját alapjaiból
való hozzájárulásokból fedezi. A támogatási feltételeket minden támogatóval külön szerződésben
rögzítik, és a BT vállalja a támogatási összegeknek a megjelölt könyvkiadási célok szerinti
felhasználását. A támogatókat minden esetben feltüntetik az EMK kiadványaiban.
7. A BT az EMK kiadványait adományozás útján terjeszti. A kiadványok terjesztése során a
kiadványok felhasználóitól a BT adományokat is elfogad. Az így nyert támogatási összegeket teljes
egészében újabb kiadványok megjelentetésére fordítják. A kiadványoknak a pénzügyi
szabályozásokkal összehangolt árusításából nyert bevételeket szintén a kiadási tevékenység
költségeinek a fedezésére fordítják.
Az EMK kiadványait a BT elsősorban az egyetemi hallgatók és oktatók, valamint a szakértők
tágabb köreiben terjeszti, önkéntes terjesztők bevonásával. Az érdeklődők számára a kiadványok
közvetlenül is elérhetők a BT irodában, jelen vannak az adományozással-árusítással egybekötött
könyvbemutatók, könyvkiállítások, egyetemi, társasági és művelődési rendezvények
könyvstandjain.
A BT biztosítja a kiadványok könyvtári terjesztését: átadja a köteles példányokat; a szükséges
példányszámokat rendszeresen eljuttatja a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárba, a kari és
tanszéki könyvtárakba, az Akadémiai Könyvtárba, a Sapientia EMTE és a Partiumi KE kari
könyvtáraiba, a magyar tannyelvű elméleti líceumok könyvtáraiba, más szakintézmények,
egyesületek, társaságok könyvtáraiba. A kiadványok úgyszintén bekerülnek a MTA Könyvtárába, a
Széchényi Könyvtárba, a Szabó Ervin Könyvtárba, valamint a magyarországi és kárpát-medencei
egyetemi könyvtárakba; a Központi Egyetemi Könyvtár terjesztési hálózatán keresztül eljutnak a
világ nagy tudományos könyvgyűjteményeibe is.
A kiadványokról és elérhetőségükről a BT állandó jelleggel tájékoztat a saját honlapján,
reklámozási tevékenységet folytat a sajtóban, szakmai összejöveteleken, rendezvényeken,
könyvbemutatók, könyvismertetők alkalmával.
8. A BT a magyar nyelvű tudományos könyvkiadás előmozdítása, az akkreditációs feltételek
biztosítása céljából az EMK számára együttműködési megállapodásokat köthet más kiadókkal
közös kiadványok megjelentetésére.
Kolozsvár, 2005. december 27.
Veress Károly,
a Bolyai Társaság elnöke
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