Latinszakos hallgatói oldal

Levelezõ listáink
Contributed by Administrator
Wednesday, 07 July 2004
Last Updated Wednesday, 06 August 2008

Az alábbiakban a tanszék két levelezõlistájáról lesz szó, az egyik a latinlista@yahoogroups.com, a másik pedig a
latinlista-info@yahoogroups.com.

Latinlista:
A latinlistának bárki tagja lehet, akit érdekelnek a klasszikus-filológus közösség hírei, eseményei: Csatlakozás .

A yahoo küld egy levelet azoknak, akik az e-mailcímüket megadják, az erre adott tetszõleges válasszal válik valaki a lista
tagjává.

A latinlista-info az ELTE-BTK latin szakos tanárainak és hallgatóinak moderált hírcsatornája, csak beiratkozott hallgatók
lehetnek (nekik ajánlott is) a tagjai:

Csatlakozás a latinlista-infóhoz.
A yahoo küld egy levelet azoknak, akik az e-mailcímüket megadják, az erre adott tetszõleges válasszal válik valaki a lista
tagjává, ha a moderátor is beleegyezik. Ezért érdemes levelet küldeni neki, amelyben azonosítja magát a jelentkezõ.
(szakacs@freemail.hu)
Hû, ez bonyi lesz, jól figyeljél! Két lista fut itteni latinos (klassz-filos) körökben. Az egyik, a "latinlista", egy nyílt lista, bárki
tagja lehet és írhat rá, amolyan fórum, ahol érintkezhet a magyar klassz-fil társadalom, vannak rajta bõven nem pestiek
is (és nem budaiak és nem csepeliek is, wháhá). Szóval, itt fõleg elõadásokat, érdekes cikkeket, könyveket fognak
Neked ajánlani, vagy ha már kúlcsávó vagy, Te a többieknek, vagy belefuthatsz egy vitába is, ilyesmi. Ez volt a
"latinlista", ugye.
Na mármost van egy másik. Ez eddig elég trivi, mer' már megmondtam az elején, hogy kettõ lesz. Szóval ennek a
neve "latinlista-info"; vagyis csak annyiban tér el az elõzõ nevétõl, h van a végén egy "-info", de azért meg tudod
jegyezni, mer' okos vagy. Annál is inkább, mer' nem véletlenül lett ez így, hanem alapos megfontolás eredményeképp.
Ezen a listán ugyanis csak az ELTE-BTK latin (avagy klassz-fil) szakos hallgatóinak szóló közérdekû INFOrmációk futnak
be. Ebbõl két dolog is következik. Az egyik, hogy erre a listára érdemes minden hallgatónak feliratkoznia, nehogy
lemaradjon vmi infóról, a másik, hogy ezt a listát moderáljuk, hogy tényleg csak a közérdekû infók jöjjenek, ne tömítsük a
postaládát haszontalan dolgokkal.
Hát nagyjából ennyi, azt azért még elmondanám, h nem egy nagy rizikó feljelentkezni mindkét listára, mert elég gyér
a forgalom, heti egy-két levélnél nem nagyon több.
Jelentkezni a fenti dobozok megfelelõ kitöltésével lehet, a latinlista-info esetében érdemes a moderátornak is írni egy
önazonosító ímélt, hisz csak beiratkozott hallgatók lehetnek tagok. (Ugye, ez volt a belsõ lista, ami csak nekünk szól.) A yahoo
küldeni fog egy válaszlevelet, annak az utasításait kell követni, de a legegyszerûbb arra válaszolni (bármit), így tudni
fogja a rendszer, h tényleg Te akarsz feliratkozni. Az ügyesebbek persze yahoo-s azonosítót is igényelnek és élvezik a
netes szolgáltatásokat (pl. levélarchívum).
Remélem, vili. Ha nem, szólsz.

http://elte.latintanitas.hu
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