ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE LLENGUA
I LITERATURA CATALANES

CONVOCATÒRIA DE LA MISCEL·LÀNIA KÁLMÁN FALUBA

La junta de govern de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes desitja dedicar una miscel·lània d’homenatge pòstum al professor Kálmán
Faluba, antic president de l’AILLC. Aquesta miscel·lània sortirà a mitjan 2017, dins la
sèrie “Estudis de llengua i literatura catalanes”, editada conjuntament amb les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Hi podran participar tots els membres de l’AILLC que ho desitgin i hi seran
admesos, com de costum, treballs sobre llengua i literatura.
Aquests treballs, llevat de casos excepcionals, hauran de tenir un màxim de 20
fulls a un espai i mig i seran redactats en català, d’acord amb les normes habituals de la
sèrie. Caldrà que se n’enviï el corresponent CD (preferentment en Word, per PC o per
Mac), juntament amb una còpia en paper..
Els autors rebran 25 extrets del seu treball.
Els articles hauran d’ésser enviats al responsable de publicacions de l’AILLC,
Josep Massot i Muntaner, 08199 Abadia de Montserrat (Barcelona), o bé Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona, abans del final de
gener de 2017. Si hi hagués material per a un segon volum, podria arribar fins al gener
de 2018.
Els interessats a prendre-hi part són pregats de fer arribar a Josep Massot i
Muntaner l’adjunta butlleta de participació, com més aviat millor, per correu o a
l’adreça electrònica direcció@pamsa.com
Com és habitual, la junta de govern de l’AILLC es reserva el dret de no admetre
els articles que no s’ajustin a les característiques indicades o que no tinguin el mínim de
qualitat desitjada.
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