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2. sz. körlevél

Bethlen Miklós (1642–1716) és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya /Tribute
to Miklós Bethlen (1642–1716): Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison

Literature
REBAKUCS-REFORC nemzetközi konferencia, (Miskolc, 2016. május 18-20.)

Szervezők: MTA BTK ITI, Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
A konferencia hivatalos nyelvei: magyar és angol

Kedves Kollégánk!

Tisztelettel értesítjük, hogy az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya az
egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen szervezett  Bethlen Miklós (1642–
1716) és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya /Tribute to Miklós Bethlen (1642–
1716): Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison Literature című konferenciánk
szervezési  munkálatai  előre  haladtak.  Felkért  előadóinkat  már  értesítettük,  hogy felolvasásukra
magyar vagy angol nyelven számítunk-e. Az előadások pontos címét és időbeosztását a Bethlen-év
honlapján fogjuk közzé tenni április hónap folyamán (http://iti.btk.mta.hu/hu/bethlen-miklos-300).

Előzetesen a következő programtervet állítottuk össze:
2016. május 18. (szerda) 14 órától kerül sor három plenáris előadásra (2 angol, 1 magyar nyelven).
A hagyományoknak megfelelően ezt  követi  a  Klaniczay-díj  átadása,  majd  a  Miskolci  Egyetem
Irodalomtudományi Doktori Iskolája állófogadásra várja a résztvevőket.
2016. május 19. (csütörtök) 9 órától három, angol nyelvű ülésszakra kerül sor, összesen tizenkét
előadással.
2016. május 20. (péntek) 9 órától négy, magyar nyelvű ülésszakra kerül sor, összesen tizenhárom
előadással. A konferenciát önköltséges alapú társas vacsora zárja.

Az idei évben néhány változást vezetünk be a szervezésben a szállásfoglalásra és a regisztrációra
vonatkozóan.

A legfontosabb  változás,  hogy a  Szervezők  a  szállásokról  csupán  egy  tájékoztató  listát
küldenek (lásd jelen levél mellékletét), de a szállásfoglalást a résztvevők egyénileg intézik. Ennek
az az oka, hogy az utóbbi években megnövekedtek a különböző intézmények által előírt feltételek a
szállásokra  vonatkozóan;  pl.:  a  kutatók  csak  olyan  szállásokat  választhatnak,  amely  egy  adott
szállodalánchoz tartozó,  vagy szolgáltatóval  szerződött  partner;  a  résztvevők nem a konferencia
teljes időtartamára maradnak stb., és ezeknek az egyedi igényeknek a figyelembe vételére nincs
személyzetünk.

http://iti.btk.mta.hu/hu/bethlen-miklos-300
http://www.iti.btk.mta.hu/


A másik változás a regisztrációs díjak beszedésével és a számlaigényléssel kapcsolatos. Az MTA
BTK könyvelési  szabályzata  értelmében a konferencia  helyszínén a  készpénzforgalmat  célszerű
elkerülnünk, ezért  az idei évben a regisztrációs díjat banki átutalással, előre kérjuk eljuttatni
az MTA BTK számlaszámára.

A  regisztrációs  díj  összege3000  forint/fő;  támogatóink  anyagi  segítségének  hála  a
konferencia előadói a regisztrációs díj megfizetése alól mentesülnek.

A regisztrációs díj befizetési határideje (banki átutalás napja): 2016. május 6., péntek.
Az  utalás  során  a  közlemény  rovatban kérjük  feltüntetni a  Bethlen-év  témaszámát:  NKA
4908/02551;  valamint  azt,  hogy  hány fő  részére fizetik  be  a  részvételi  díjat.  Az utalás  díját  a
befizető  fél  állja.  Kutatócsoportok,  vagy  egy  intézményből  jövő  nagyobb  csoportok  esetén
javasoljuk, hogy egy összegben utalják át a regisztrációs díjat, így a banki költségek csökkenthetők.
Az  átutalást követően, kérjük, írjanak egy  e-mailt Máté Ágnes (mate.agnes@btk.mta.hu) címére,
amelyben név szerint felsorolják, mely résztvevők részére fizették be a regisztrációs díjat.  Csak
azoknak a kollégáknak tudunk kitűzőt és konferencia mappát összeállítni,  akiknek a nevét ilyen
módon megkapjuk.

A részvételi díjat belföldi utalás során a következő számlaszámra várjuk:
1003 2000 0173 8904 0000 0000.

A részvételi  díjat  külföldről  indított  utalás  során pedig  erre  a  számlaszámra  szíveskedjenek
befizetni: HU67 1003 2000 0173 8904 0000 0000; számlavezető: Magyar Államkincstár, Budapest;
Swift Kód: MANEHUHB.

A  regisztrációs  díjróla következőképpen kaphatnak  számlát.  A banki  utalás  során  a  közlemény
rovatban feltüntetik  a  Bethlen-év témaszámát (NKA 4908/02551),  és azt,  hogy hány fő részére
fizetik a részvételi díjat. Ezt követően küldenek egy e-mailt Máté Ágnes (mate.agnes@btk.mta.hu)
címére,  amelyben  az  átutalás  tranzakciós  kódjának  feltüntetése  mellett  felsorolják,  hogy  mely
személyek részére kérnek számlát, s hogy egy közös számlát kérnek-e, vagy minden feltüntetett
személy részére külön számlát igényelnek. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a közlemény
rovatban  nem  jelölik  meg  a  Bethlen-év  témaszámát,  az  MTA  BTK  könyvelése  nem  tudja
elkülöníteni  a  bevételt,  s  ez  jelentős  mértékben  megnehezíti  és  meghosszabbítja  a  számlák
kiállíttatását.

A kész számlákat a konferencia nyitónapjától kezdve a regisztrációs asztalnál tudják majd
átvenni. Egyéni számlázás esetén számlájukat a konferencia mappájába is be tudjuk készíteni.

A konferenciát záró  társas vacsora árát idén is Sántha Teréznél tudják befizetni készpénzben a
regisztrációs asztalnál. Ennek költségvonzatairól a konferencia idején tudunk felvilágosítást adni.
Mivel ebben az esetben csak közvetítjük a szolgáltatást, számlát nem áll módunkban adni.

Budapest, 2016. április 12.

Baráti üdvözlettel,
a Szervezőbizottság
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