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3. KÖRLEVÉL
A KORA ÚJKORI PRÓZAI KEGYESSÉGI MŐFAJOK RENDSZERE ÉS ELMÉLETE
REBAKUCS-KONFERENCIA
DEBRECEN, 2012. MÁJUS 24–26.
Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk!
Mint arról korábban tájékoztattuk, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz
Osztálya, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, a Debreceni
Akadémiai Bizottság, valamint a Debreceni Református Kollégium az egyetemek régi magyar
irodalom tanszékeivel közösen konferenciát rendez Debrecenben. A tudományos tanácskozás
kapcsolódik a Debreceni Egyetem alapításának (1912) centenáriumát ünneplı jubileumi
eseménysorozathoz.
Jelen, 3. körlevelünkben tájékoztatást adunk a konferencia gyakorlati tudnivalóiról, tervezett
szakmai és kulturális programjairól.
1. Idıpont és helyszín
A konferencia 2012. május 24-én, csütörtök délután 13.30-kor kezdıdik és május 26-án,
szombat este fejezıdik be. Hazautazás: május 27-én, vasárnap délelıtt.
A konferencia elıadásainak helyszíne az elsı két napon, május 24–25-én (csütörtökön és
pénteken) a Debreceni Akadémiai Bizottság székháza lesz. (4032 Debrecen, Thomas
Mann u. 49.)
A harmadik napon, 2012. május 26-án (szombat) délelıtt a Debreceni Egyetem fıépületének
aulájában tanácskozunk. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
Délután közös, autóbuszos kirándulásra indulunk Máriapócsra és Nyírbátorba. Az utóbbi
városban rendezzük meg záró társasvacsoránkat is.
2. Utazás
A Debrecenbe utazás, valamint a városi közlekedés tudnivalóit (a konferencia helyszínének és
az általunk foglalt szálláshelyek elérését) az I. számú mellékletben részleteztük.
3. Szállás
A jelentkezési lapon jelzett igényeknek megfelelıen az általunk lefoglalt szállásokról
mindenkit külön, névre szóló emailben értesítettünk. Azoknak, akik szállásfoglalásukat
maguk intézték, csupán beérkezett jelentkezési lapjuk nyugtázásáról, de ugyancsak személyes
e-mailben küldtünk értesítést. Saját szállását mindenki maga fizeti ki a szálláshelyén. A
szállások lemondására már nincs lehetıség, minden lefoglalt helyet ki kell fizetnie a
megrendelınek.
4. Regisztráció
A résztvevıket arra kérjük, hogy megérkezésüket követıen regisztráljanak a konferencia
csütörtöki és pénteki helyszínén (Debreceni Akadémiai Bizottság székháza; 4032
Debrecen, Thomas Mann u. 49.) mőködı recepciós pultnál. A recepció a nyitónapon 11.30___________________________________________________________________________________________________
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tól, pénteken reggel 8.30-tól mőködik. Szombat délelıtt a Debreceni Egyetem fıépületében
tanácskozunk, ezért a recepciót is itt találják majd, reggel 8.30-tól.
A regisztrációt követıen adjuk át a nyomtatott programot és a konferenciaajándékokat,
valamint itt kell befizetni a konferencia részvételi díját, mely a graduális hallgatóknak 1500
Ft, minden további résztvevınek 2500 Ft.
A recepciós pultnál kell befizetni a Máriapócsra és Nyírbátorba tervezett közös autóbuszos
kirándulást lezáró társasvacsora árát is. A kirándulásért külön nem kell fizetni. A
társasvacsora egységesen 3000 Ft. Ennek tudnivalóit lásd alább, a 6. pont végén.
A szállásdíját mindenki maga intézi a szállások helyszínén.
5. Tudományos program
A programot a II. számú mellékletben közöljük.
Tisztelettel kérjük elıadóinkat, hogy amennyiben elıadásukhoz kivetítést használnak, a
mellékelt DebrecenReBaKucsPrezentaciosSablon.ppt címő fájlba helyezzék anyagukat. A
konferencia egyik támogatója (TÁMOP) ugyanis ezt követeli meg. Mivel részben e forrásnak
köszönhetıen vált lehetıvé, hogy a tavalyi árakon rendezzük meg a konferenciánkat,
mindenképpen igazodjunk ehhez a kéréshez.
6. Kiegészítı programok
Május 25-én, péntek este a konferenciánk alkalmából, a Debreceni Református Kollégium
győjteményeibıl rendezett kiállítást tekintjük meg a Kollégium Nagykönyvtárában: „Kegyes
lelkek, az Urat dicsérjétek!” – A katolikus és protestáns kegyesség megnyilvánulásai.
Ezt követıen a Kollégiumi Kántus ad koncertet a konferencia tiszteletére a Kollégium
Oratóriumában. (4024 Debrecen, Kálvin tér 16.)
Május 26-án, szombaton ebéd után a Nyírségbe kirándulunk autóbusszal. Máriapócson a
Görögkatolikus Kegytemplomot, Nyírbátorban a Római Katolikus Minorita templomot,
valamint a Református templomot tekintjük meg vezetéssel. A kirándulást a Bátori
Várkastélyban rendezett társasvacsorával zárjuk, majd ennek végeztével, este 10 órakor
indulunk vissza Debrecenbe. Várható hazaérkezés: 11 óra.
7. Étkezés
Május 24-én, a konferencia nyitónapjának estéjén fogadást adunk a résztvevık tiszteletére.
(Helyszín: a Debreceni Egyetem Élettudományi Intézete. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., a
fıépület mögötti Országh László sétány végén álló új épület.)
Május 25-re, a konferencia második napjára (péntek) egyénenként lehetıség lesz ebédet
rendelni a konferencia helyszínére, a DAB-székházba. A háromfogásos menü ára 1000 Ft. A
szolgáltatást a helyszíni büfében kell elıre megrendelni, csütörtökön egész nap és
pénteken reggel 9 óráig, és az ott kapott ebédjegy ellenében lehet igénybe venni.
Azoknak, akik nem kívánnak élni ezzel a lehetıséggel, összeállítottunk egy tájékoztatót a
DAB-székház és az Egyetem környékén található éttermekrıl (lásd a III. számú
mellékletben).
A pénteki vacsoráról mindenkinek magának kell gondoskodnia. Mivel az erre az estére
tervezett kulturális program (a Kollégiumi Kántus koncertje) a belvárosban lesz, ahol
számtalan étterem várja vendégeit, ezekrıl listát nem készítettünk.
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Május 26., szombat: az ebéd önköltséges, a helyszín kiválasztásához segítséget nyújt a már
jelzett melléklet.
Az esti, nyírbátori társasvacsora tudnivalói:
A regisztrációnál befizetendı társasvacsora ára egységesen 3000 Ft, amely magában foglalja a
háromfogásos vacsora, az üdítı és az ásványvíz, valamint az aperitif árát. A további,
alkoholos italokat mindenki külön fizeti a felszolgáló személyzetnek.
Menü:
Leves: Nyírségi gombócleves
Fıétel: Marhalábszár pörkölt nokedlivel és savanyúsággal vagy Ananászos csirkemell
mexikói rizzsel és savanyúsággal vagy Rántott gomba és sajt mexikói rizzsel és
savanyúsággal (vegetáriánus)
Desszert: Vargabéles
Az étkezést lebonyolító nyírbátori szervezık tisztelettel kérik, hogy aki társasvacsorát rendel,
már elıre, legkésıbb május 20-ig (vasárnap) jelezze ezt Sántha Teréznek
(terez@iti.mta.hu). Akik már korábban megtették ezt, azoktól is kérjük, hogy a határidıig
írják meg, a jelzett három fıétel közül melyiket választják, valamint hogy kérnek-e
számlát a vacsoráról, és ha igen, milyen névre és címre.

Kedves Kollégánk, a szakmai és a kiegészítı programokkal, saját elıadásával, illetve
bármilyen egyéni problémával kapcsolatban a Szervezıbizottság elnöke, Imre Mihály
továbbra is örömmel veszi kérdéseit, ötleteit, javaslatait (imre.mihaly@arts.unideb.hu).
Debrecen–Budapest, 2012. május 11.
Kollegiális és baráti üdvözlettel:
A Szervezıbizottság
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