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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/
-

Herbszt Zoltán
HIREK

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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1981. március 12-én a Történész TDK 15 órai kezdettel a
magyar történeti szemináriumban beszélgetést rendez történész, régész l finnugor ésalta jisztika szakos hallgatók között, vitas őstörténeti kérdésekről és a honfoglalás körüli problémákról.

Március 31. és április 3. között kerül Szegeden megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Az
OTDK szervezői kérik a kollégistákat, hogy lehetőleg utazzanak haza erre az időre a do1gozatfelolvasók, a TDK-k
képviselői és az e lőkészitésben és lebonyolitasban résztvevők kivételével.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia időtartama
alatt /március 31. és április 3./ a felolvasásra kerülő
dolgozatok elolvashatók de. 9 és 12 óra között az ideiglenesen müködő könyvtárban.
Március 5-én, csütörtökön lesz a KISZ 198Q/81-es mozga lr1i
évét lezáró küldöttgy.ülés a 7-es teremben. A küldöttgyülésen a március 5-ig lebonyolitásra kerülő alapszervezeti

beszámoló taggyülesen választott ki. idöttek vesznek részt.

A lépcsőforduló hirdetőtábláján találtunk egy plakátot a
következő szöveggól:
A II/B alapszervezet következő tagjai: ....
Tudatjuk veletek, hogy febr. 19 -én sikertelen KISZ--gyü-lesse l próbálkoztunk.
.
Távolmaradásotok miatt az alapszervezet nerc volt szavazóképes.
3.. Minthogy legalább a vezetőség megválasztását szeretnénk
hosszabb távon biztositani, a tagság létszámát kénytelenek vagyunk csökkenteni.
4. Aki. - hát a febr.. 26-án, csütörtökön 14 órakor tartandó gydlése a nem jelenik meg, annak tagsága me gszünik.
1I/B megmaradó tagjai
A II/B alapszervezet kéri azokat a hallgatókat, akik ötleteikkel, részvételükkel se0itenének a március 15-i meg.
emlékezés rendezésében, sürgősen jelentkezzenek az slapszervezet titkáránál, Br c bik Olga, másodéves magyar-német
szakos hallgatónál.
.
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Az Országos Történész Tudományos Diákköri Konferencia szervezői kérik azokat a hallgatókat, akik a tavaszi szünet
előtti utolsó héten /március 23-tól március 27-ig/ résztvennének a kollégiumi helyek elósztásábán és a menzajegyek
boritékolásában, vagy segi . tenének a sokszórositó üzemben,
tovább4 a konferencia alatt a kollégiumokban információs
ügyelq t látnának el, lengyel és NDK-beli vendégek mellett j ;érők lennének, jelentkezzenek a Dékánt, Hivalat .
OTZK szerve; zói irodában Agyagási Kláránál.
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A Móra Kollégium 1981. február 28-án tartotta küldöttgyülését, amelynek témája az 1 19 8 0/8 1—ben végzett munka értékelése és az uj kollégiumi bizottság megválasztása volt.
A kollégium titkárának Farkas Tünde IV. évf. történelem—
orosz .szakos hallgatót választották meg.
A küldöttgyülésen tájékoztatást kaptunk arról, logy á Kiváló Kollégiumi cica odaitélé.se folyamatban van, és hogy az
Egyetemi Főiskolai Tanács nem javasolta egyérte lmue,n a kol..
légiumot erre a cinre.
Ujabb bizottság fog dönteni a kérdésben.
A küldöttgyülésen felmerült problémák' közül legfontosabbak
a kollégium közösségi életét és gazdasági ügyeit érintők
voltak.
.
A küldöttgyülés javasolja hogy a kollégiumnak nagyobb
beleszólása legyen a koll ég
iumot érintő gazdasági ügyekbe.
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E. számot szerkesztették: Hévizi Ottó, ,.zupa Gyula és ._ Szijj
•
— ------ -_ .__ __ .
Ferenc.
~

0

}

