
HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK

Tisztelt Olvasóink!

Folyóiratunk a jövőben is folyamatos tájékoztatást szeretne adni a szakma hazai és 
külföldi rendezvényeiről, konferenciákról, továbbképzésekről, valamint a különböző 
ösztöndíj-kiírásokról és egyéb, a szakmát érintő eseményekről. Ahhoz, hogy minél pon
tosabb információkkal szolgálhassunk, szükségünk van a szervező, illetve a lebonyolí
tó intézmények együttműködésére.

Továbbra is kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe ilyen jellegű híreiket, hogy idő
ben közzé tehessük őket, és így minél több érdeklődő szerezhessen tudomást a küszö
bön álló szakmai eseményekről.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Szablyár Anna 
rovatvezető

KONGRESSZUSI NAPTÁR

2000

Március 8-12.

Az ÖDaF (Österreichischer 
Lehrerverband Deutsch als 
Fremdsprache) konferenciája

Színhely: Bées, Ausztria
Téma: Osztrák gyermek- és ifjúsági 
irodalom a német mint idegen nyelv 
tanításában
Felvilágosítás: Eva-Maria Jenkins, 
Mariahilferstrasse 88a/1/6, 
1070 Wien, Ausztria 
eva-maria.jenkins@univie.ac.at 
wilfried.krenn@kfunigraz.ac.at

Március 9-11.

Az AKS (Arbeitskreis der 
Sprachenzentren, Spracheninstitute 
und Fremdspracheninstitute)
21. konferenciája

Színhely: Saarbrücken, Németország 
Téma: Uj médiák-tanítás-tanulás

Idegennyelv-oktatás az információrob
banás utáni korszakban
Felvilágosítás: Sprachenzentrum der 
Universität des Saarlandes, PF 15 11 50, 
D-66041 Saarbrücken
E-Mail: aks2000szb.uni-sb.de
Internet: http.//www.szsb.uni-sb.de

Április 27-29.

Az FMF (Fachverband Moderne 
Fremdsprachen) kongresszusa

Színhely: Berlin, Németország
Téma: „Eljött a nyelvek ideje"
Az iskolai nyelvoktatás kérdései; Idegen 
nyelvek a munka világában; Tanárkép
zés és -továbbképzés
Felvilágosítás: Helmut P. Hagge, 
Lichtensteinweg 23, 22391 Hamburg, 
Németország

mailto:eva-maria.jenkins@univie.ac.at
mailto:wilfried.krenn@kfunigraz.ac.at
sb.de
http://www.szsb.uni-sb.de


A Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága, 
a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete és 

a Kodolányi János Főiskola 

2000. április 18. és 20. között
a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán megrendezi a

X. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUST 

amelynek fő témája
A nyelvészet szerepe az információs társadalomban 

Szekciók
1. Nyelvészet és informatika, 

internet az idegen nyelvoktatásban
2. Nyelvi szimbiózis 

Kelet-Közép-Európóban
a millecentenárium évében 
(nyelvpolitika, nyelvtervezés, 
nyelvi jogok)

3. Interkulturális kommunikáció és 
EU-nyelvhasználat

4. Szociolingvisztika
5. Pszicholingvisztika
6. Szövegnyelvészet
7. Kontrasztivitás és alkalmazott 

nyelvészet

8. Nyelvpedagógia I. (tanulási és 
tanítási stratégiák)

9. Nyelvpedagógia II. (curriculum 
fejlesztés, minőségbiztosítás és 
teljesítménymérés)

10. A szaknyelvek és oktatásuk szerepe 
az információs társadalomban

11. Fordítás, tolmácsolás
12. Magyar mint idegen nyelv, magyar 

nyelvoktatás határainkon túl
13. Alkalmazott nyelvészet és 

anyanyelvi nevelés
14. Elektronikus- és nyomtatott 

médiák és nyelvhasználat

Workshopok
1. A nyelvtanár-képzés követelményrendszere
2. Nyelvi portfolió

Kerekasztal beszélgetések
1. Nyelvtanár-képzés - nyelvtanár- 3. Ezer év nyelvpolitikája

továbbképzés 4. A nyelvtudás tartalma
2. Új rituálék az információs társada

lomban

Felvilágosítás: Hoffman Orsolya, kongresszusi titkár
Kodolányi János Főiskola, Idegen Nyelvi lektorátus, 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. 

Tel/fax: 22-312-152/317, e-mail: horsolya@uranos.kodolanyi.hu

Jelentkezés, határidő és egyben az előadások max. 200 szavas összefüggő 
szövegként megfogalmazott absztraktjának megküldési határideje 2000. január 10.

Részvételi díj január 10-ig MANYE-tagoknak 7000, nem tagoknak 9000 Ft, 
február 10-ig MANYE-tagoknak 9000, nem tagoknak 11 000 Ft.

Nyugdíjasok 50 % kedvezményt kapnak.

mailto:horsolya@uranos.kodolanyi.hu


94 Hírek és felhívások

Július 22-26.

A FILPV (Fédération Internationale des 
Professeurs de Languages Vivantes) 
XX. Világkongresszusa

Színhely: Párizs, Franciaország
Téma: Nyelvtanítás a XXI. század küszö
bén: A pluralitás kihívásai
Szekciók: A diákok kulturális sokfélesé
ge;

Az oktatás társadalmi tétjei;
Az egyén kibontakozása és a nyelvi 

jogok;
Az oktatási nyelvpolitika;
A tantervek;
Az új technológiák;
Más tudományágak szaknyelvei;
Az írott nyelv;
A beszélt nyelv;
A tanítási módszer;
A tanárképzés.

Felvilágosítás: Centre Technique de
Langues - FIPLV-2000, Université René
Descartes - Paris V 45, rue des
Saints.Peres, F-75270 Paris Cedex 06
fiplv2000@citi2.fr- http://www.ctl.univ- 
paris5.fr/fiplv2000

Szeptember 10-16.

Az IVG (Internationale Vereinigung für 
germanistische Sprach- und 
Literaturwissenschaft) konferenciája

Színhely: Bées, Ausztria
Téma: Fordul az idő. A germanisztika 
úton a XX.-ból a XXI. századba 
Felvilágosítás: IVG-Sekreteriat Prof. 
Wiesinger, Institut für Germanistik, 
Universität, Dr. Karl-Lueger-Ring 1, 
1010 Wien, Ausztria

Szeptember 24-28.

3. német didaktikai szimpozion

Színhely: Freiburg i. Br.
Téma: Határok nélkül
Szekciók: Internet és némettanítás; 
Szociológiai és pszihológiai kutatások 
eredményei - impulzusok a némettaní
tásnak; a tanítás empirikus kutatása 
mint interdiszciplináris feladat stb. 
Felvilágosítás: Matthis Kepser Institut 
für deutsche Sprache und Literatur 
Pädagogische Hochschule Freiburg 
Kunzenweg 21 D-79117 Freiburg i.Br. 
Fax:49 761-68 24 75.
E-Mail: kepser@uni-freiburg.de

http://www.ctl.univ-paris5.fr/fiplv2000
mailto:kepser@uni-freiburg.de


LEVELEZÉSI ROVAT
Tisztelt Olvasóink!
Mindenekelőtt köszönjük, hogy érdeklődésükkel eddig is megtisztelték folyóiratunkat. Előfizető
inknek 2000-ben is kedvezményes előfizetési lehetőséget szeretnénk nyújtani, de a kedvezményt 
az emelkedő árak miatt csak az előfizetők számának emelkedése esetén tudjuk biztosítani.

Az előfizetési díj a 2000-ben megjelenő 4 számra 2000 Ft, de ezt csökkenteni tudjuk 1500 Ft-ra 
azok számára, akik új tagokat tudnak toborozni (a toborzott, új tag is kedvezményes, 1500 Ft-os 
díjat fizet). Ezért kétfajta megrendelőt készítettünk: egyedi megrendelőknek, illetve „toborzó” 
megrendelőknek.

A megrendelések visszaküldési határideje 2000. február 15.
A feldolgozás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a visszaküldött, kitöltött megrendelő

höz a befizetést igazoló csekkszelvény másolatát mellékelni szíveskedjenek. Régi és új megrende
lők „páros megrendeléséhez” (kérjük, hogy ne régiek álljanak párba, válasszanak a régiek új 
párt!) mindkét csekkszelvény másolatát a megrendelővel egy borítékban várjuk. Közreműködésü
ket köszönjük, és reméljük, hogy a Modem Nyelvoktatás olvasói tábora folyóiratunk megjelenésé
nek hatodik évében még jobban kiszélesedik.

Egyedi megrendelőlap
□ példányban megrendelem a Modern Nyelvoktatás című alkalmazott nyelvészeti folyórat 2000- 
ben megjelenő négy számát évi 2000 Ft-os, teljes áron. A megrendelőhöz csatolom az előfizetési 
díj befizetésének igazolásául a mellékelt készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát. 

Név: ...................................................................................................................................................

Pontos cím:........................................................................................................................................

A megrendelés kelte: ........................................................................................................................

Az előfizetési díjról számlát kérek □

A megrendelő (cégszerű) aláírása

Toborzó megrendelőlap
- □ példányban megrendeljük a Modern Nyelvoktatás című alkalmazott nyelvészeti folyórat 

2000-ben megjelenő négy számát évi 1500 Ft-os, kedvezményes áron. A megrendelőhöz csatoljuk 
az előfizetési díj befizetésének igazolásául a mellékelt készpénzátutalási megbízás feladóvevé
nyének másolatát.

Régi megrendelő

Név: .............................................................

Pontos cím:...................................................

A megrendelés kelte: ...................................
Az előfizetési díjról számlát kérek Q|

Új megrendelő

Név:................................................................

Pontos cím: ....................................................

A megrendelés kelte:.....................................
Az előfizetési díjról számlát kérek l~~l

A megrendelő (cégszerű) aláírása A megrendelő (cégszerű) aláírása



Szerkesztőségünkhöz beérkezett újabb könyvek
Balaskó Mária-Kohn János (szerk.): A nyelv mint szellemi és gazdasági toké. A VIII. Magyar Alkalmazott 

Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. áprilios 16-18. Szombathely. Ber
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 1999, I. köt. 406 
p, II. köt. 562 p., III. köt. 394 p.

Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Osiris Kiadó, Fórum Könyvkiadó, MTA 
Kisebbségkutató Műhely, Budapest-Új vidék, 1999, 288 p.

Kelemen Tiborné-Pap Gábor (szerk.): Magyar-francia rag- és névutószótár. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bu
dapest, 1999, 288 p.

£zikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 512 p.

Továbbra is köszönettel fogadunk Könyvszemle című rovatunk számára küldött, recenzalásra szánt 
könyveket.



A Modern Nyelvoktatás megvásárolható 
a Corvina Könyvklubban 

Budapest, V. Vörösmarty tér 1. II. em. 201.
(nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 9 és16 óra, 

pénteken 9 és 14 óra között), 
® 317 5185, 

ahol egész évben kedvezményes áron kaphatók 
egyéb kiadványaink is,

valamint a Corvina-Könyvesboltokban: 

Lícium Könyvesbolt 
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/c.

s (52) 319 428

Művészeti Könyvesbolt
Idegen nyelvű Könyv-, Zenemű- és Hanglemezbolt 

7621 Pécs, Széchenyi tér 8. 
s (72) 310 427

és megrendelhető a kiadónál:
ki 1364 Budapest 4., Pf. 108.

Fax: 318 4410



Újdonság !

Gy. Horváth László

JAPÁN KULTURÁLIS LEXIKON

Az első magyar Japán-lexikon a japán kultúra, társadalom és mindennapi élet 
megannyi területének legfontosabb fogalmait, jelenségeit, tárgyait igyekszik 
lehetőség szerint lényegre törően bemutatni a magyar közönségnek. Annak a 
közönségnek, amely olvasott már japán regényeket, haikukat, látott vagy akár 
vásárolt fametszeteket, nabesimai vagy szacumai kerámiákat, látott japán fil
meket - de úgy érezte, bizonyos motívumok vagy jelképi jellegű mozzanatok 
homályban maradtak előtte (pl. milyen évszakot ábrázol a vers, ha vadkacsa 
szerepel benne, mi a jelentősége annak, hogy milyen színű a kimonó, s elöl vagy 
hátul van-e megkötve az öve stb.), vagy éppenséggel még többet szeretne meg
tudni ezekről az európai szokásoktól és kultúrköröktől oly távol eső dolgokról, 
jelenségekről. Vagyis tehát akiket bármiféle formában érdekel Japán - különös
képpen pedig a japán szakos diákok, a térségben érdekelt újságírók, politikusok, 
kutatók, üzletemberek, a Japánba utazó turisták - ismertetést, eligazítást találnak 
ebben a könyvben.

272 oldal, 2500 Ft

CORVINA


