2. sz. körlevél

Tisztelt Kollégáink, kedves Munkatársaink!

A jelentkezések és az előadók nagy számát tekintve örömmel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik bejelentkeztek, és részt kívánnak venni rendezvényünkön. A
konferenciánkon előadni kívánókat pedig arra kéijük, hogy amennyiben még nem küldtek
rezümét, szíveskedjenek azt íegkésőbb 2006. március 25-ig elcsatolni a következő címre:
memoarkonf@yahoo.com. Tekintettel az előadók igen nagy számára, a rezümék alapján
tudjuk a beküldött előadásjavaslatok közül kiválasztani azokat, amelyek legjobban
illeszkednek konferenciánk tudományos koncepciójához. A konferencia előadásait közzétévő
kötetben természetesen helyet kapnak azon előadások írott változatai is, amelyek magán a
rendezvényen időszwke miatt nem szerepelhettek. A 3. körlevélben értesítjük az élőadókat a
konferencia szervezöi
végleges program kialakulásáról, ezt e-mail formában is
megértésüket és közreműködésüket kérik ez ügyben.
A 3. korlevélben nemcsak a szakmai előadások végsö sorrendjét, hanem a konferencia
egész idejére szervezett programot is továbbítjuk Önökhöz. Előreláthatólag a szerdai és
csütörtöki nap a szakmai tanácskozásoknak lesz elsősorban fenntartva. A nyitófogadásra,
amelynek támogatója és házigazdája a kolozsvári Szent Mihály Plébánia, szerdán (2006.
május 24.) este kerül sor. Csütörtökön este a kolozsvári Szent Mihály-templomban lesz
orgonakoncert.
Külön felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a pénteki napra (2006. május 26.) kirándulást
szervezünk Kolozsvár-Torda-Enyed-Alvinc-Gyulafehérvár útvonalon, Kovács András és
csoportja szakmai vezetésével. Megkéijük mindazokat, akik szeretnének részt venni ezen a
kiránduláson, legkésöbb 2006. március 25-ig e-mailen jelezzék ezt a szervezöknek.
A szombati nap előadásait, illetve a konferencia szakmai értékelését záróvacsora
követi.
Az utazást illetően javasoljuk Önöknek az Ady Endre nemzetközi vonatot, amely 14
órakor indul Bp. Keleti pályaudvarról és 22 órakor érkezik meg Kolozsvárra.
A szállást illetően kéijük azokat résztvevőket, akik még nem jelezték szállásigényüket,
a helyek beteltek a Bethlen Kata Diakónia központban, ám hasonló árú és színvonalú szállást
tudunk biztosítani az Egyetemi Szállóban.
A rendezvény anyagi tárnogatása céljából több szervezethez is pályáztunk. Eddig a
Szent Mihály Plébánia mellett a Magyar Tudományos Akadémiától kaptunk pozitív választ.
További támogatást remélünk a Communitas Alapítványtól, a kolozsvári városházától,
valamint helyi, magyar túlajdonban levő cégektől.
Váijuk visszajelzéseiket, és örömmel válaszolunk bármilyen, a konferenciával
kapcsolatos kérdésükre.
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Kolozsvárt, 2006. márciús 7-én

Baráti üdvözlettel:
Jankovics József,
osztályvezetö
Gábor Csilla,
a szervezöbizottság elnöke;
Tóth Zsombor,
tudományos titkár

