Tisztelt Kongresszusi Résztvevők!

Örömmel várjuk Önöket március 26-28. között az ELTE BTK Trefort-kerti
kampuszán a XXIII. MANYE-kongresszuson.
Tájékoztatásul néhány fontos információ:
A kongresszusi regisztráció mindhárom napon a Gólyavár előterében fog zajlani. Akinek
igazolásra vagy számlára van szüksége, regisztrációkor jelezze. A regisztrációs pultnál
adhatják le az igazolásukat PhD-státuszukról azok a PhD-hallgatók is, akik ezt elektronikusan
még nem küldték el.
A keddi napon a regisztráció és a kongresszusi csomagok átvétele 10 órától kezdődik.
Aki már délelőtt megérkezik, annak javasoljuk, hogy éljen a korai regisztráció lehetőségével,
hogy a nyitóülés előtt ne torlódjanak össze a résztvevők a regisztrációs pultnál.
A Gólyavárban lesz elhelyezve egy hirdetőtábla is, amelyen folyamatosan megjelennek az
aktuális hírek, változások. Az első napon, kedden a Gólyavárban a hirdetőtáblán kívül
információs pult is segíti a tájékozódást. A második és harmadik napon, szerdán és
csütörtökön a Gólyavárban lesznek a plenáris előadások, és itt fognak zajlani az egyik nagy
szekció ülései is. Ezeken a napokon, ha szükséges, a Gólyavárban a regisztrációs pultnál lehet
majd további információkat kérni.
Szerdán és csütörtökön információs pult fog működni a Rákóczi úti, R épületben, ahol
kilenc helyszínen zajlanak majd a szekcióelőadások. Ez az épület a Gólyavárral szemben
található. Ennek az épületnek mind a Trefort-kertből, mind a Rákóczi útról van bejárata; a
Rákóczi úti bejárat oldalán található egy nagy önkiszolgáló étterem és az Eötvös Kiadó
könyvesboltja is.
A kongresszus ideje alatt kedvezményes könyvvásárt tart a Nemzeti Tankönyvkiadó, a
Maxim Kiadó és a Tinta Kiadó, részben a Gólyavár előterében, részben az R épületben.
Ruhatár mind a Gólyavárban, mind az R épületben (a fszt. 31-es teremben) működni fog. Az
első napi fogadáshoz, amely kedden 19 órakor kezdődik az A épületi Kari Tanácsteremben, a
ruhatárat az A épület alagsorában találják meg. Kérjük, gondosan őrizzék meg a ruhatári
bilétát, ill. az ellenőrző számjegyet, hogy a kabátok, egyéb holmik kiadásakor ne legyenek
problémák.
Az első napon a kávészünet a Gólyavár Mária Terézia terme előtt zajlik 14.30–15.00 óra
között. A második és harmadik napon a kávészünetek az R épület I. és IV. emeletén zajlanak
le, délelőtt 10.20–10.50, délután 17.00–17.30 között.
Kedden a plenáris előadások után, 16.30-kor kezdődik a MANYE közgyűlése. Nagyon
fontos, hogy a MANYE tagjai ezen minél nagyobb számban vegyenek részt, hiszen tisztújító
közgyűlésről van szó. Mellékelten küldjük a tisztújító közgyűlés programját.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kongresszus ideje alatt a résztvevőknek a kari wifi-hálózaton
keresztül biztosítani fogjuk az internetelérést is. Felhasználónév: MANYE, belépési kód:
MaNye2013 (a felhasználónevet és a belépési kódot a kongresszus csomagban található
nyomtatott programfüzet is tartalmazza).

A szekcióelőadásokkal kapcsolatban mégegyszer szeretném felhívni a figyelmüket a
következőkre:
Ha az előadásukat kivetítéssel kísérik, akkor kérjük, hogy a fájlt Windows alatt futó ppt vagy
pdf (esetleg 2003-as Word doc) formátumban hozzák magukkal. (A pptx, a prezi vagy a Word
2007 utáni docx formátuma kockázatos, mert nem mindegyik laptop van úgy felszerelve,
hogy alkalmas legyen ezek kezelésére.)
Prezentációjukat az előadásukat tartalmazó szekciót megelőző kávészünetben vagy
ebédszünetben (illetve reggel a szekció kezdete előtt legkésőbb negyed órával) a terembeli
segítők közreműködésével tegyék fel fel a számítógépre, mert a párhuzamosan futó 10 szekció
miatt az előadásoknak pontosan kell kezdődniük minden helyszínen.
Nagyon pontosan kell gazdálkodnunk az előadásokra jutó idővel is: minden előadás 20
perces, és egy-egy 2-3-4 előadásból álló blokkot követ a 20 perces közös vitaidő.
Kérjük a szekcióelnököket, hogy elnöki funkcióikat a hivatalos felkérésükben megjelölt
feladataik szerint töltsék be.
Az előadások írásos formában történő publikálásának lehetőségéről a kongresszus
lebonyolódása után újabb körlevélben értesítjük majd az előadókat.
Mindannyiuknak jó készülődést, szakmailag ösztönző és hasznos, valamint
társasági szempontból is kellemes konferenciázást kívánok a szervezőbizottság
nevében:
Ladányi Mária
(a szervezőbizottság elnöke)

