3. sz. körlevél

Neolatin irodalom Európában és Magyarországon
Pécs, 1996. május 24-26.

Kedves Munkatársunk!

Jelentkezését konferenciánkra megkaptuk. Szállást az ön számára

foglaltunk két éjszakára, május 24-25-re.

A szállás ára:
Ft/éj/fo, ami a helyszínen fizetendő. (Kívánságra névre szóló
számlákat adnak.)
A hallgatókat arra kérjük, hogy intézményenként fizessenek.
A vonattal utazóknak javasoljuk a Budapest Déli pályauvarról 7.30-kor induló Baranya
Intercity-expressz igénybevételét, amely 10.00 órára érkezik Pécsre. (Helyjegy váltása kötelező.) Ugyancsak a Déli pályaudvarról índul 10.10 órakor egy gyorsvonat, ez 13.25 órára érkezik Pécsre. Mindkét vonatnál vendéglátóink képviselöi váiják az érkezöket. Az állomástól induló 30-as, 32-es és 36-os autóbuszokkal lehet eljutni a szálláshelyekre és a konferencia színhelyére.

A tanácskozást május 24-én, pénteken 14.00 órakor kezdjük a Baranya Megyei Közgyülés
dísztermében (Papnövelde út 5.). Mivel a végleges programot a helyszínen fogjuk átadni, nyomatékosan kéijük, hogy minden résztvevö jelentkezzék 13.00-14.00 óra között a recepciónál.
(Jelen körlevelünkhöz csatoljuk program tervezetét.)
Este 20.00 órakor Révész Mária, Pécs város alpolgármestere ad fogadást a résztvevök tiszteletére.
Másnap, május 25-én délelőtt folytatódik a konferencia, majd délután 14.00 órakor indulunk az
autóbusz-kirándulásra, előreláthatólag Pécs-Pécsvárad-Zengővárkony-Mánfa-Máré-vár-Magyaregregy-Mecseknádasd-Zengővárkony-Pécsvárad-Pécs útvonalon. A kirándulás végeztével kerül sor a hagyományos társasvacsorára, amelynek költsége 500,-forint körül várható.

Május 26-án, vasámap délelőtt lesz a harmadik ülés és a konferencia bezárása. A visszafelé
utazáshoz ajánljuk a Pécsröl 14.10-kor induló Intercity expresszt, amely 16.40 órára érkezik
Budapest Déli pályaudvarra, vagy a Pécsröl 15.00 órakor induló gyorsvonatot, ez 17.58 órára
érkezik Budapestre.

Az ülésszakra huszonegy elöacló jelentkezését tudtuk elfogadni. A rendelkezésünkre álló sajnálatosan rövid idő miatt ez a legmagasabb létszám, ami kellö fegyelmezettséggel még nem veszélyezteti a konferencia lefolyását. Az örvendetesen gazdag program elengedhetetlenné teszi az
előadók számára az alábbi javaslatok elfogadását.
Egy-egy előadásra legfeljebb 20 perc jut. Ez az idöhatár legbiztosabban az előre megírt 10
szerzői oldalnyi (kettes sortávolság, soronként hatvan leütés, oldalanként 25 sor) felolvasásával tartható be. A rövid idő aiatt átadható szóbeli információk természetesen kiegészíthetök
közreadható emberbaráti mellékletekkel. A házigazdák vállalják mindazon anyagok sokszorosítását, amelyek május 10-ig megérkeznek Pécsre, Jankovits László nevére az alábbi lehetőségek
valamelyikét igénybe véve:

Levélcím:
Janus Pannonius Tudományegyetem
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Távmásoló (magyarul: fax): (72) 315 738

Villanyposta: (magyarul: e-mail): janko@btk.jpte.hu
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