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Kedves Munkatársunk!
A siklósi ülésszak sikere érdekében mellékelten
rövid tájékoztatót küldünk az ülésszak sokak által nem ismert külföldi vendégeiről. Ez mindenki számára megkönnyiti
a velük való megismerkedést, s egyuttal bibliográfiai támpontot is ad a nemzetközi antitrinitarizmus-kutatásban való
tájékozódásra.
Tekintettel arra, hogy ez alkalommal szokatlanul
tekintélyes számu külföldi vendégre számitunk, minden magyar résztvevőt nyomatékosan kérünk, hogy tekintse magát
vendéglátónak. A tudományos tanácskozások külföldi meghivottai sohasem érzik tolakodásnak, vagy szerénytelenségnek,
ha a vendéglátó ország kutatói, öregek és fiatalok egyaránt,
megismerkednek velük, érdeklődnek munká^uk iránt, bevonják
őket társaságukba. Ellenkezőleg, a vendegek erre számitanak,
ezt el is várják mé^ akkor is, ha a társalgás kölcsönösen
bizonyos nyelvi nehézségekkel történik. A szerénység teljesen rossz értelmezése lenne a vendégektől tisztes távolban
maradni, illetve a velük való kapcsolat-tartást néhány személy privilégiumának , illetve kizárólagos kötelességének tekinteni,

Fiint korábban már közöltük, a magyar résztvevőknek
módjuk lesz az előadásokat magyar nyelven követniök. Az ülésszakon önfeláldozó munkával közremüködő tolmács-brigád jóvoltából annak sem lesz akadálya, hogy a vitákban szükség esetén valaki magyarul szólaljon fel. Az ülésszak sikere nem
kis részben attól függ? hogy a magyar résztvevők mennyire
aktivan vesznek majd reszt a vitákban megjegyzéseikkel
vagy kérdéseikkel.
Az ülésszak magyar előadóit kérjük, hogy az előadás tolmácsolásának megkönnyitése érdekében, ne csak felolvasandó idegen szövegüket, hanem a magyar eredetit is
feltétlenül hozzák magukkal, s biklósra érkezésükkor a
titkárságnak adják azt át. Az előadásokat tartalmazó kötet
mielőbbi megjelentetése érdekében pedig nyomatékosan kérjük, hogy idegen nyelvre forditott teljes szövegüket, az
esetleges jegyzetekkel együtt, nyomdakészen még Siklósról
való eltávozásuk előtt adják át az ülésszak tudományos titkárának. Ujólag felhivjuk a figyelmet arra, hogy az előadásra rendelkezésre álló idő - az első napi főelőadás kivételével - szigoruan 5° perc.
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A jelentkezéseknek és a bejelentett igényeknek
megfelelően, titkárságunk biklóson, illetve a harkányi
Dráva Szállóhan a szálláshelyeket íefoglalta. Ennek értelmében az Ön számára
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az árak sa^nálatos emelkedése miatt, összesen . ?2C •”. .
Ft-ért a negy éjszakára.

Az étkezéseket és a kirándulást magába foglaló
részvételi dij összege változatlanul 600.— Ft. Mivel a
szolgáltatások költségeit előre kell kifizetnünk, kérjük
a szállás + a részvételi dij összegét:
920.—
Ft-ot,
a—aeüékelt
5‘1-ig befizetni-.
Az utazási lehetőségekkel kapcsolatos felvilágositásokat a végleges nyomtatott programmal együtt, április
folyamán fogjuk megküldeni. Tájékoztatásul azonban előre
közöljük, hogy a közös program május 15-én, kedden délután
1 órakor ebéddel kezdődik és május 19-én, szombaton délután
2 órakor ebéd után ér véget.
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