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Információk
Felhívjuk az oktató kollégák figyelmét arra, hogy számítógépet igénylő órák tartásához a PC
labor 10 géppel rendelkezésükre áll. Kérjük a KIB laborral szemben részesítsék előnyben a PC
labort, mivel a statisztikák szerint az utóbbit hetente egy alkalommal veszik igénybe, míg a KIB
labor túlzsúfolt.

Személyi hírek
1. Elhunyt Medzibrodszky Endre adjunktus, a Történeti Segédtudományok Tanszékének
nyugalmazott oktatója.
2. A Magyar Köztársaság Széchenyi díját kapta Dr. Trogmayer Ottó a régészeti tanszék
tanszékvezető docense.
Gratulálunk.
3. A JATE BTK pályázati referense, Vági Balázs 1996. április 1-től kötetlen munkaidőben fogja
ellátni feladatát. Fogadóórák keddenként és csütörtökönként reggel 9 órától déli 12 óráig
lesznek. Ezen kívül levélben kérhető bármilyen információ a vagi@primus.arts.u-szeged.hu Email címen.

Konferenciák, rendezvények
1. A József Attila Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti Munkacsoportja és a
Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Történeti Szakbizottsága egy napos tudományos
ülést rendez ”A modern politikai gondolkodás kezdetei. Tudományos ülés Gyimesi Sándor
emlékére” címmel. A konferencián 28 előadás hangzik el két szekcióban a XVIII. század
politikai eszméiről és folyamatairól. Az előadásokat a JATE, a KLTE, a JPTE, az ELTE, az
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MTA Történettudományi Intézet, a Közép-Európa Intézet és a Közgazdaságtudományi
Egyetemen működő Közép- és Kelet Európai Akadémiai Kutatási Központ szakemberei
tartják. A konferencia megnyitó előadását Kosáry Domokos akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia Elnöke tartja.
A tudományos ülés helye: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza.
Ideje: 1996. április 18. (csütörtök), de. 10 h. - kb. 17.30 h.
Az ülésre minden kollégát tisztelettel meghív: a JATE Újkori Egyetemes Történeti
Munkacsoport.
2. 1996. március 21-én J. B. Metzler és S. Fischer kiadók nyitott előadást tartottak a Német
Irodalomtudományi Tanszék szervezésében "Irodalom és irodalomtudomány a német
könyvkiadásban" címmel.

Egy kis INTERNET-lenség
Nemrégiben jött csak létre az egyetemi levelezési lista, és máris nagy népszerűségnek örvend
egyetemünk jelentős részén. A levelezési lista működési elve az, hogy ha valaki egy adott
címre levelet küld, akkor a hálózat automatikusan továbbítja ezt a levelet azoknak a
felhasználóknak, akik feliratkoztak erre a listára. A feliratkozás történhet kézi vagy
automatikus úton is. Házon belül is létrehoztunk egy ilyen listát, melyre továbbra is várjuk a
feliratkozásokat. További információkat hálózaton nyerhetnek, vagy e-mail-en a BTK
általános levelezési címén, az arts@primus.arts.u-szeged.hu címen. Természetesen továbbra
is szívesen állunk a felhasználók rendelkezésére személyesen is, illetve a 4167 vagy a 4308
telefonszámokon.
A levelezési listák az információ terjesztésének páratlanul hatékony eszközét jelentik. A
sikeres működéshez néhány objektív és szubjektív feltételeknek egyszerre kell teljesülnie. Itt
szeretnénk felhívni a figyelmet egy sajnos igen gyakori téves felfogásra: az, hogy egy
számítógépet hálózatba kapcsoltak, és az, hogy valaki levelezési címet kapott valamelyik
szegedi gépre két független esemény, és semmilyen köze nincs egymáshoz. Gyakorlatilag
bármilyen azaz tetszőleges hálózatba kapcsolt gépről akármelyik felhasználó hozzáférhet
leveleihez. Nem szükséges és talán nem is gazdaságos az, hogy kizárólag saját íróasztalunkról
olvassuk leveleinket.
Ennek értelmében egy adott számítógép hálózatba kapcsolása nem névreszóló és nem jelenti
azt, hogy arról csupán egy személy juthat fel a hálózatra. Ezért kérünk a karon belül
mindenkit, aki rendelkezik hálózatba kapcsolt géppel, hogy biztosítson hozzáférést kollégái
számára is.
Tájékoztató jelleggel felmérést végeztünk arról, hogy hány levelezési cím él a BTK-s
dolgozók között, és ebből hányat használnak ténylegesen. A 40 %-os mutató nemcsak
elkeserítő, de egyben veszélyes is. Nem mást, mint saját megbízhatóságunkat veszélyeztetjük
vele. E-mail címhez csak úgy juthat hozzá JATE-s dolgozó, ha személyesen kéri azt és
aláírásával igazolja az igényt. Az ilyenkor létrejött e-mail címről mindenki tudhat, aki vállal
egy fél perces nyomozást (finger) minden adathoz hozzájut. Ha van egy címünk, de nem
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használjuk - és talán csak nem tudjuk hogyan kezdjük el -, akkor nem jutunk hozzá azon
emberek leveleihez, akik logikusan és maximális jóhiszeműséggel feltételezték rólunk, hogy
válaszolunk leveleinkre. A témához tartozik az az eset, hogy francia egyetemi
történelemprofesszor magyar kollégákkal venne fel kapcsolatot, és mivel a felderített e-mail
címeken sajnos semmi választ nem kapott, értetlenül és kissé méltatlankodva fordult a
rendszergazdák általános címéhez, a root-hoz. Jelentkezése továbbra is aktuális, kár lenne az
ilyen lehetőségekről lemondani. Ki tudja mi heverhet még más levelesládák mélyén...
Befejezésül megemlítem, hogy jelenlegi felhasználóink listája a dékáni hivtalban
megtekinthető. Felmérés készült arról is, hogy hány gépről érhetőek el az internet
szolgáltatások. Egyes tanszékek kimagaslóan jó technikai arányt mutatnak, az objektív
lehetőség adott. Vajon mikor mozdul a szubjektív oldal?
Szántó József
rendszergazda
Az egyetemi levelezési lista felhívólevele:
From: Kokas Karoly <kokas@bibl.u-szeged.hu>
To: JATE users
Subject: egyetemi informacios lista
Figyelem!
Beindult egy uj levelezesi lista. A lista az egyetemi polgarok
informacios foruma kivan lenni. Akit erdekel (remelem minel tobb embert),
kerem iratkozzon fel ra:
Feliratkozo level:
a levelet az univ-request@jate.u-szeged.hu cimre kell kuldeni, a
SUBJECT sorba azt kell irni, hogy subscribe, a level kulonben ures
Leveleket kuldeni az univ@jate.u-szeged.hu cimre kell
Leiratkozo level:
levelet az univ-request@jate.u-szeged.hu cimre kell kuldeni, a
SUBJECT sorba azt kell irni, hogy subscribe, a level kulonben ures
Jo levelezest! Kerem, hogy a listat mindenki reklamozza ismerosei
koreben is.
Bakonyi Geza /JATE EK

Pályázati lehetőségek
1. A bruge-i Európa Tanulmányok Szakkollégiuma (College of Europe) pályázatot hirdet az
1996/97-es tanévre posztgraduális tanulmányok folytatására a következő szakterületeken:
pénzügy, jog, közigazgatás, politológia, Európai Unió közigazgatási gyakorlata
Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, kezdete: 1996. október 1.
A pályázat beadási határideje: 1996. április 26.
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További információ a Pályázati Irodában kapható.
2. A Bajor Szabad Állam posztgraduális ösztöndíjat hirdet, melynek keretében az 1996/97-es
tanévben 12 hónapos kiküldetésre nyílik lehetőség. A pályázatok benyújtási határideje: 1996.
április 10. További információ a Pályázati Irodában kapható.
3. Az előző számban megjelent tübingeni IZ program kiegészítéseként, a Yale Egyetem
pártfogásában a "Curricular Development in the Humanities at American Universities: 1945 to
the Present" című szemináriumra lehet jelentkezni 1996. április 8-ig. További információ a
Pályázati Irodában kapható.
4. Az OMFB Alkalmazott Kutatás-Fejlesztési pályázatot hirdet, melynek célja a magyar
gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül új, korszerűbb, magasabb értéket képviselő
termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása az alkalmazott kutatás és műszaki fejlesztés
állami eszközökkel történő támogatása útján. Beadási határidő: 1996. április 15. További
információ a Pályázati Irodában kapható.
5. A Royal Society - egyetértésben a NATO-val - NATO Science Fellowship Programme néven
új tudományos ösztöndíjas programot indított Nagy-Britanniában, melynek keretében magyar
kutatók is pályázhatnak egy éves brit ösztöndíjakra. Jelentkezési határidők: 1996. április 15. és
szeptember 15. További információ a Pályázati Irodában vagy közvetlenül a Royal Society-től
kapható:
The Royal Society,
6 Carlton House Terrace,
LONDON SW1Y 5AG
6. The University of York is offering postgraduate and postdoctoral research oppurtunities in 27
topics. For further information contact Grant's Office.

A következő szám 1996. április 9-én jelenik meg.
A lappal kapcsolatos leveleket, információkat, véleményeket a kurir@primus.arts.u-szeged.hu
E-mail címre, illetve a Dékáni Hivatal pályázati irodájába várjuk.

Kari Kurír
A JATE Bölcsészettudományi Karának Tájékoztató folyóirata
Kiadja a JATE BTK Dékáni Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Bernáth Árpád, dékán
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Felelős szerkesztő: Vági Balázs, pályázati referens
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