MÁTYÁS ÉS A HUMANIZMUS
Székesfehérvár, 1990. május 15-20

1. sz. körlevél
Bp. 1989. november 15.

Kedves Munkatársunk!

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete
Reneszánsz-kutató Csoportja és az egvetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékei nemzetközi tudományos iilésszakot rendeznek "Mátyás
és a humanizmus" cimmel, 1990. május 15-20-án, Székesfehérvárott.
Az ülésszak megrendezésére Mát.yás király halálának 500. évfordulója évéhen, a rá való emlékezés jegvében kerül sor. r-zen ülésszakunk nemzetközi jellegü lesz, melyen mintegy husz külföldi vendégre
számitunk. Az ülésszak tárgyalási nyelve sem a magyar lesz, hanem angol,
francia, német és olasz. Szinkrontolmácsolás nem lesz, s ezért kérjük:
a résztvevők számitsanak az idegen nyelveken elhangzó előadások és hozzászólások végighallgatására, illetve hozzászólásaiknak a fenti négy
nyelv egyikén történő megtételére.

Az ülésszakon minte^y huszonöt 20-50 perces előadás fog elhangozni, az előadásokat az hlőkeszitő Bizottság által felkért szakemberek
(többségükben külföldiek) tartják. Az ülésszak programja május 16-án,
9 órakor kezdödik és május 19-én, késő este fejeződik be. Ennek megfelelően kérjük, hogy mindenki május 15-én este érkezzék Székesfehérvárra,
s onnan május 20-án reggel távozzék. Felhivjuk minden kollegánk szives
figyelmét arra, hogy aki részt óhajt venni az ülésszakon, az a főváros
közelsége ellenére is a rendezvén.y teljes idotartamán vegyen részt annak megmozdulásain.
Az ülésszak programján szerepel még székesfehérvári városnézés, kirándulás Ozora, Simontornya, Tác, Soponya felkeresésével, valamint reneszánsz hangverseny a Püspöki Palotában és a szokásos bucsuvacsora a Velence Szállóban. Az ülésszak résztvevőit fogadáson látja
vendégül a Megyei Város Tanácselnöke. Részvételi dijat egyelőre nem
állapitunk meg, mert reméljük, hogy az ülésszak minden költsé^ét sikerül majd megfelelő forrásokbóí biztositanunk. Amennyiben szereny részvételi dij (max. 500 Ft) mégis nélkülözhetetlenné válna, arról a következő körlevélben a résztvevőket tájékoztatni fogjuk.
Az ülésszak megrendezésére az alábbi Előkészitc -izottság
alakult: Bitskey István (KLTE bebrecen), Geréby György (tudományos
titkár), Klaniczay Tibor (elnök), Ötvös Péter (JATE Szeged), Pirnát
Antal (JPTE Pécs) , Sántha Teréz (szervező titkár), Tarnai Andor (ELTE
Bp.), Visóczki Istvánné (gazdasági felelős).
A résztvevők számára szállást részben a Velence Szállóban
920 Ft/szoba/napi árban, 2 szercólyre (+ napi 100 Ft reggeli fejenként),
részben az ARLV Szállóban, 500 Ft/szoba/napi árban, 2- illetve 5 személyre (+ napi 67 Ft reggeli fejenként) tudunk biztositani.
Harminc egyetemi hallgató ARÉV Szállóbeli szállásköltségét központilag
fedezni fogjuk.
Mivel a szálláshelyekre vonatkozóan már januárban pontos
adatokat kell közölnünk, kérjük, hogy a mellékelt Jelentkezési lapot
december 20-ig az ülésszak szervező titkárának: «~>ántha Teréznek (ÍITA
írodalomtudomanyi Intézet, 1118 Bp. Ménesi ut 11-15.) eljuttatni sziveskedjék.
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