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2. körlevél
Kedves Kolléganő/Kolléga!
Köszönettel vettük jelentkezését a Magyar Biológiai Társaság 2018 évi Tudománytörténeti
Szimpóziumára. Az alábbiakban néhány fontos technikai információt szeretnénk megosztani
Önnel.
Köszönjük visszajelzéseiket, mely szerint konferenciánk a helyszín megváltoztatása nélkül,
egy nappal előrébb hozva kerülhet megrendezésre (tehát ugyanott, az MTM Ludovika téri
Semsey-termében), 2018. április 19-én (csütörtökön).
Ingyenes parkolási lehetőség van az épület előtt, korlátozott számban. Ehhez az MTM
információs pultjánál kell parkolási engedélyt kérni.
Szervezőbizottság:
• Surányi Dezső elnök (NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézet Kutató Állomása)
• Korsós Zoltán szervezőbizottsági tag (Magyar Természettudományi Múzeum)
• Hanga Zoltán szervezőbizottsági tag (Fővárosi Állat- és Növénykert)
• Mecsnóber Melinda titkár (Magyar Biológiai Társaság)
Részvételi díj:
• Teljes árú: bruttó 2000 Ft
• kedvezményes (hallgató és nyugdíjas): bruttó 1000 Ft
Az ár tartalmazza a konferencián való részvételt a kávészünetekkel, továbbá a regisztrációs
csomagot a szimpóziumkötettel.
A részvételi díj befizetéséhez a jelentkezéskor megadott számlázási adatok szerint, postai úton
küldjük a számlát, mely tartalmazni fog minden szükséges banki adatot is.
Prezentációk:
Plenáris előadásokban és több szekcióban kerül bemutatásra egy-egy életmű,
tudománytörténeti korszak vagy jelenség. A bemutatás formája: előadás vagy poszter.
Az előadás vagy poszter pontos címét és szerzőit, kérjük, 2018. március 26-ig legyen
szíves elküldeni elektronikusan az mbt@mbt-biologia.hu e-mail címre.
A plenáris előadások időtartama 30 perc – hozzászólások nélkül. Az előadások
időtartama 20 perc, amely 15 perc előadásból és 5 perc vitából áll. Az előadás
megtartásához számítógép és projektor áll rendelkezésre. A poszterek ajánlott mérete 90 x
120 cm, álló formátumban.

Absztrakt:
Az összefoglalókat elektronikusan az mbt@mbt-biologia.hu e-mail címre kérjük megküldeni
legkésőbb 2018. április 6-ig. Az elfogadott prezentációk megjelennek a szimpóziumkötetben.
Az előadásokat legfeljebb 4 db A4-es oldal, a plenáris előadásokat legfeljebb 8 db A4-es
oldal terjedelemben (Microsoft Word doc vagy docx formátum, Times New Roman 12
pt-os betűméret, 1-es sortávolság, körben 2,5 cm-es margó) kérjük beküldeni. A
tudományos közleményekben szokásos (Bevezetés, Anyag és módszer, Eredmények,
Megvitatás) tagolás nem követelmény, viszont pontos hivatkozás és irodalomjegyzék
szükséges.
A közlemény szerkezete:
a prezentáció címe /enter/
az előadók neve /enter/
az előadók munkahelye és a kapcsolattartó személy e-mail elérhetősége /enter/
a közlemény szövege

Szimpóziumkötet
Tartalmazza a programot, a konferencián bemutatott előadások és a kiállított poszterek
összefoglalóit. Csak azok a közlemények kerülnek a kötetbe, amelyek a határidőig
beérkeznek.
Étkezés:
A környéken több étkezési lehetőséget biztosító hely is található. Többek között a Fűvészkert
Tálcás Bisztrót (1083 Budapest, Korányi Sándor u. 4.) tudjuk ajánlani.
Előzetes program:
2018. április 19. csütörtök:
9:00-10:00
regisztráció
10:00-10:30 plenáris előadás
10:30-11:10 előadások
11:10-11:30 kávészünet
11:30-12:50 előadások
12:50-14:00 ebédszünet
14:00-14:30 plenáris előadás
14:30-15:30 előadások
15:30-tól
poszter szekció és kötetlen beszélgetés

A részletes programot tartalmazó 3. körlevelet április 3-án tervezzük kiküldeni. Bármi további
kérdésével nyugodtan keressen meg minket, az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Kapcsolatok:
Mecsnóber Melinda, Magyar Biológiai Társaság, 1088 Budapest, Baross u. 13.
Telefon: 1/225-3273 vagy 06-30-464-5939; E-mail: mbt@mbt-biologia.hu

A közelgő találkozásig minden jót,
a szervezőbizottság: Hanga Zoltán, Korsós Zoltán, Mecsnóber Melinda, Surányi Dezső

