A NYOMDÁSZAT KEZDETEI ÉS A MAGYAR IRODALOM
/Ülésszak a magyar nyomdászat megindulásának
500. évfordulója alkalmából/
KŐSZEG - SÁRVÁR, 1973 május 3-5.

Kedves Munkatársunk!
Z

z

Ertesitjük, hogy az MTA Irodalomtudomanyi Intézetének
Reneszánsz-kutató Csoportja, a három tudományegyetem régi magyar
irodalomtörténeti tanszékei, valamint az MTA Könyvtörténeti Bizottsága 1973 május 3-4-5—én tudományos ülésszakot rendez Kőszegen
illetve Sárvárott, ”A nyomdászat kezdetei és a magyar irodalom”
cimmel.

A korábbi ülésszakoktól eltérően, sok kisebb előadás
helyett négy nagyobb referátumot s azok bejiató vitáját vettük
programba:
Borsa Gedeon: A XVI. századi magyar könyvtermés mérlege
Botta István: A reformáció és a magyar nyomdászat
Tarnóc Márton: A magyar könyv a XVII. század elején
Varjas Béla* Heltai Gáspár, a könyvkiadó
Az ülésszak résztvevőit kérjük, hogy a fenti témák
megvitatásához hozzászólásaikkal, s esetleg előre kidolgozott
kisebb /10-15 perces/ adalékokkal járuljanak hozzá.
Az ülésszak négy munkaülése közül háromra a kőszegi
várban, a negyedikre a sárvári vár lovagtermében fog sor kerülni. Sárvárott egyúttal résztveszünk Sylvester János emléktáblájának leleplezésén.

Tekintve, hogy a program május 3-án, csütörtökön reggel kezdődik, kérjük hogy a résztvevok 2-án este érkezzenek Kőszegre. A közös program 5-én, szombaton du. 5 órakor Sárvárott
fejeződik be, ahonnan ekkor közvetlen vasútösszeköttetés van
Budapestre. A tudományos programot május 4-én félnapos autóbuszkirándulás egésziti ki, Kőszeg-Velejá-Ják-Szombathely-Kőszeg útvonalon.
Az ülésszak résztvevői számára Kőszegen szállodai elhelyezést személyenként és éjszakánként kb. 120.— Ft-os árban
tudunk biztositani. Ez az irányár 2-ágyas szobákra vonatkozik,
3- vagy 4-ágyas szoba esetén a szállásdij ennél olcsóbb; különszoba igénylése esetén a szoba ára a fentinek k’b. kétszerese.
Egyetemi hallgatók részére szállás a kőszegi Turistaszállóban
biztositható, éjszakánként és személyenként 20.— Et-os árban.

A kirándulás költsége /a társasvacsorát beleértve/
kb. 85.— Et lesz. Az ülésszak utolsó napján, május 5-én reggel
a Koszegrol Sárvárra való utazást autóbusszal kell lebonyolitanunk, melynek költsége személyenként kb. 45.— Et lesz.
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Kérjük a mellékelt jelentkezési lapot legkősőbb
;január 20~ig sziveskedjék visszaküldeni, hogy az ülésszakkal
kapcsolatos valamennyi megrendelést idejében elintézhessük.
Az ülésszak résztvevői számára április elején megküldjük a nyomtatott programot, a gyakorlati tudnivalókra vonatkozó körlevelet, valamint a lefoglalt szálloda-helyrol szóló
értesitést.
A levelezést kérjük az ülésszak titkárságához cimezni:
Sántha Teréz, MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató
Csoportja, Budapest 1118, Ménesi út 11-13*

Budapest, 1973 január 2.
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