A KÖZÉPEURÓPAI HUMANIZMUS KÉRDÉSEI
/Ülésszak Lacknor Kristóf születésének
400. évfordulója alkalmából/
SOPRON, 1971 május 6-8.

•Kedves munkatársunk!

Értesitjük, hogy az MTA Irodalomtudományi Intézetének
Reneszánsz-kutató Csoportja, valamint az egyetemek régi magyar
irodalomtörténeti tanszékei 1971 május 6-7-8-án tudományos ülésszakot rendeznek Sopronban a középeurópai humanizmus kérdéseiről
- Lackner Kristóf születésének 400. évfordulója alkalmából.
A tudományos program során mintegy tiz előadás fog elhangzani, négy ülés keretében. A felkért előadók 30 perces előadásaikban a középeurópai humanizmussa1 kapcsolatos uj eredményeiket fogják ismertetni, kiilönös tekintettel Nyugat-Magyarországra és környékére, illetve Lackner Kristóf korára. Az előadások után 30 perc a vita számára fog rendelkezésre állni.
Az ülésszak keretében sor kerül Lackner Kristóf szobrának leleplezésére, s a programot hangverseny, városnézés és
kirándulás egésziti ki. A május 8-án sorra kerülő autóbuszkirándulás során Sopron környékének müemlékeit /Sopronbánfalva,
Hidegség, Nagycenk, Eertőd, Sopronhorpács, Lébény/ tekintjük meg.
Tekintve, hogy a program 6-án, csütörtökön reggel kezdödik, kérjük, hogy a résztvevők 5-én este érkezzenek Sopronba.
A közös program, a kirándulás befejezésével ,9-én délután 6 óra
tájban a győri vasutállomáson fejeződik be.
Az ülésszak résztvevői számára a soproni Fenyves Szállóban két-, illetve háromágyas szobákbaa tudunk szállást biztositani. A szállás ára személyenként és naponként 100-120.— Et
/reggelivel együtt/. Kivánság esetén mód van - olcsóbb áru fizetővendégszoba biztositására is. A kirándulás költsége /ebéddel együtt/ 85.- Ft.
Kérjük a mellékelt jelentkezési lapot legkésobb január
20-ig sziveskedjék elküldeni, hogy a szállodai szobákat idejében
biztosithassuk.
Az ülésszak résztvevői számára február elején megküldjük az előadók és elöadások jegyzékét, április elején pedig a
teljes és pontos programot. Az ülésszak tudományos programjának •
elökészitését Varjas Béla, a Reneszánsz-kutató Csoport helyettes
vezetője, az adminisztrativ szervezést Sántha Teréz, a Csoport
titkárnője végzi. A levelezést kérjük nekik cimezni /MTA Irodalomtudományi Intézete, Budapest, XI., Ménesi ut 11-13./
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