
 

Beste Doctorandi en Habilitandi, 

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ons colloquium. We hebben uw 
aanmeldingen – meer dan veertig – in goede orde ontvangen. Zoals eerder vermeld zal 
het colloquium te Boedapest worden gehouden van woensdag 7 mei t.e.m. donderdag 
8 mei 2014. 

Mogen wij u nu verzoeken om een korte samenvatting van max. 400 woorden te sturen 
naar: BoeDoHa@gmail.com – en wel voor 1 november 2013?  

In beginsel zal worden getracht om aan alle doctorandi en habilitandi die een bijdrage 
willen leveren de mogelijkheid te bieden om deze te presenteren.  

In de loop van december ontvangen de aangemelde deelnemers met het voorlopige 
programma bericht van hun plaatsing. We zullen de deelnemers in december eveneens 
verzoeken om hun uitgeschreven pre-paper voor 20 maart 2014 in word- of pdf-formaat 
toe te sturen. 

Aansluitend op het DoHa-colloquium zal de internationale 'CODL workshop Boedapest' 
van het project An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature 
(CODL) georganiseerd worden aan de ELTE op vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei. Voor 
meer informatie hieromtrent, kijk op www.codl.nl.  

Voor deelnemers uit de regio zullen de verblijfskosten (drie overnachtingen in 
tweepersoonskamers) worden geregeld en betaald; de reiskosten worden tot max. €150 
worden vergoed. 

Mede namens het organiserende team, Roland Nagy, Orsolya Réthelyi, Krisztina Törő, 
Orsolya Varga en Gert Loosen, 

Judit Gera 

Boedapest, 23 september 2013. 
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