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A gondolkodás nem bűncselekmény 
 

Vendégünk 
 

Dr. Miklós Tamás 
történelem- és tudományfilozófus  

az ATLANTISZ könyvkiadó alapítója és igazgatója  
 
akivel a független gondolkodásról, a szabad gondolatok magyarországi 
terjesztéséről, a tudományos könyvkiadás múltjáról, jelenéről, örömeiről és 
buktatóiról beszélgetünk.  

 
 
A kellemes és tartalmas közös est reményében  
 
 
baráti üdvözlettel 
 

 
 

A háziasszony jogán elkötelező választ kérek május 19-ig. 

BERLINI SZALON c/o Pompéry, Zehntwerderweg 41a, 13469 Berlin 
 
 

T: 030-4039 7759     F: 030-4039 7758      mail: info@berlini-szalon.de 



Dr. Miklós Tamás,  Budapest, 1955.  
 
ELTE BTK Általános Filozófia Tanszék 
habilitált egyetemi docens, kandidátus 
a Német-Magyar Filozófiai Társaság tagja  
Az ATLANTISZ könyvkiadó alapító igazgatója 
 

   
 
 
Dr. Miklós Tamás három évtizede tanít az ELTE BTK-n filozófiát, írt könyveket, 
tankönyveket, szöveggyűjeményt, egyetemi tananyagot, tanulmányokat, cikkeket, 
elkészítette klasszikus filozófiai művek fordításait, szerkesztett kb. 140 kötetet, kiadott 
több mint 200 kötetet – szinte valamennyi filozófiai mű. Előbb művészetelméleti, 
tudományfilozófiai, az utóbbi években történelemfilozófiai előadásokat, szemináriumokat, 
doktoriskolai órákat tart. Mindmáig tanít filozófiát különböző magyar egyetemek 
szakkollégiumaiban. 
 
A Magyar Filozófiai Társaság és a Német-Magyar Filozófiai Társaság tagja.  
 
A tanítás és hazai konferenciák mellett konferenciák résztvevője, előadója, illetve 
egyetemi vendégelőadó több németnyelvű egyetemen. Részben az ő javaslatára lett 
Magyarország az 1999-es Frankfurti Könyvvásár díszvendége. A komplex kulturális 
program egyik kidolgozója és lemondásáig a projekt egyik kurátora volt.  
 
1981-ben alapító főszerkesztője és tíz évig felelős szerkesztője az 1956 utáni első 
cenzúrázatlan legális magyar társadalomtudományi folyóiratnak, a Medvetáncnak. A 
folyóirat, mely a tudományos kutatás és publikálás szabadságáért szállt síkra, nem 
fogadott el politikai kontrollt, csak az írások magas szakmai színvonalát követelte meg, 
és így a magyar társadalomkutatás és filozófia legjobb szerzőinek fórumává vált. 
 
1990-ben az ELTÉ-vel közösen megalapította a humán tudományos kutatásokat és 
könyvkiadást támogató Atlantisz Társadalomtudományi Alapítványt, amelynek 2001-ig 
elnöke. Ugyanebben az évben kollégáival és az ELTÉ-vel közösen létrehozta és azóta 
vezeti az Atlantisz Könyvkiadót. E munka keretében a humán tudományok addig 
elérhetetlen, vagy korábban csak elavult fordításban meglévő klasszikus és legjobb 
kortárs szövegeiből több, mint 200 kötetes könyvtárat adott ki, ezek közül 137 kötetet 
szerkesztett. Az Atlantisz Könyvprogram szoros együttműködést alakított ki neves 
külföldi egyetemekkel, könyvkiadókkal, kulturális intézményekkel, jelentős kutatókkal, 
filozófusokkal, történészekkel, számos európai elismerésben részesült. E kiadót a 
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung a legjobb európai tudományos 
könyvkiadók egyikének minősítették.A saját publikációk – kötetek, tanulmányok, 
műfordítások –elsősorban a művészet-, a tudomány-és a történelemfilozófia egy-egy 
területére koncentráltak. A Széchenyi Professzori Ösztöndíj, az NKA vagy az OTKA 
támogatásai mellett hosszabb svájci és német ösztöndíjak is segítették munkáját.  
 
2005-ben a német irodalom és tudomány érdekében kifejtett munkájáért a Frankfurti 
Literaturhaus díjával jutalmazták. 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend, Lovagkeresztjét. 
 
http://www.atlantiszkiado.hu/ 
http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1416/tudomanyos-konyvkiadas-atlantisza 
http://www.welt.de/print/die_welt/kultur/article132836942/Atlantisz-gefunden.html 
 
 


