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Ha már ez a kiadvány kisleletet /jó és régóta hiányolt kisérletet/ tesz arra, hogy közös kari ügyeinknek vitafórumot biztositson . akkor jó alkalom, hogy néhány szó essen
a Bölcsész-ujságról is, mely közös ügyeink Egyike lehetne.
Ha még valaki nem értesült volna róla /s ez sajnos könynyen meglehet/,a BTKQn lehetőség van saját folyóiratszerü
lap kiadására Hamarosan terjesztésre is kerülnek a leg- .
utóbbi szám már kinyomott példányai. :
Ezuton is szeretné a szerkesztőség minden érdeklődő segitségét kérni, a további számok anyagának összeszedéséhez! .
Aki verset, novellát, egyéb szépirodalmat, illetve bármely
tárgyu tanaimányt, esszét, f.orditást stb. ir, szeretne
ni, azt kérjük, forduljon hozzánk személyesen vagy a faliujságon levélben? /Herbszt Zoltán és Hévizi Ottó/. De Otvös Péter teaár urat is keresheti. Eddig sajnos' 1 V2-2
évenként jelent, meg az ujság, részben érdeklődő iró-réteg
hiánya, részben más okok miatt, Jó lenne, ha a művészi
vagy tudományos hajlamu bölcsészhallgatók a lap lehetőségeit felfedezve olyan közös alkotássa tennék,; amit minden.ki magáénak érezne -- akár azért, mert részt vesz az alkotásban, akár a benne me gje lenő, témák miatt.
Ötleteiteket, segitségeteket várjuk! Remélhetőleg - hamaro.
san olvasható lesz a legutolsó szám
A tervezett köve t e ző számok: er y antolögias z erü szépi r o aalm ssz ~ lli_t ~ s s e másik ~- amely a vila ,ban el ő
ma varo ~~ prob:- fival iogla~kozna, a szomszédos orsza4
tol Amerikaig,
Kjü.k irását, vagy .jelentkezését annak, aki ehhez anyagot
tudna hozni - de bármely más anyagot és ötletet . is!
Eég annyit, hogy egy hamarosan kiplakátolt időpontban nyilt
SQszerkesztőségi ülés" lesz, ahol szeretnénk megvitatni az
e lmult számot /reméljük, addigra a kezetekben lesz/, és
megbeszélni a következők terveit Akinek van kedve, az
addig is keressen meg bennünket! /lásd feljebb/
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Herbszt Zoltán
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A Történész Kör következő rendezvénye 1981. március 3-án
lesz a J aU - k1uhhgn;. Dr. Püspöki Nagy Péter, a genfi és
párizsi Nemzetközi Heraldikai Ak a démia levelez ő tagjának
előadása lesz„ Az előadás cirűe V_ iták a Nagy-Morva biro.
dalolról.
He lye : JA''-klub, 1981. március 3-án, kedden 19 óra.
Március 24 - én a JAU -klubban a Történész Kör szervezésé- ,
ben Péter Katalin tart a Középkori Erdély cimme 1 előadást.
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