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Megalakult az MTA Szótári Munkabizottsága
A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Nyelvtudományi Bizottságán belül 2000. 
február 9-én Szótári Munkabizottság alakult. Ennek célja az, hogy új társadalmi és gazda
sági viszonyaink közepette is meg lehessen őrizni, sőt: emelni lehessen a hazai szótárírás 
és szótárkiadás nemzetközileg is elismert színvonalát. A minőség és a korszerűség jegyében 
tevékenykedő bizottság feladatának tartja, hogy figyelemmel kísérjen minden, a hazai 
szótárkiadással kapcsolatos (pozitív vagy negatív) jelenséget, hogy véleményezze a szótári 
terveket, illetve a már elkészült szótárakat (s ezáltal a hazai szótárkritikának is új lendületet 
adjon); továbbá hogy bekapcsolja a magyar szótárírást a nemzetközi lexikográfia vérkerin
gésébe stb. Tevékenységét a bizottság a szótárírás minden területére (szakszótárak, egy-, 
illetve kétnyelvű szótárak stb.) ki szeretné terjeszteni. A munkabizottság hosszú távú 
tudományos terei közé tartozik a hazai szótárírás - naprakész - bibliográfiájának elkészí
tése, továbbá a magyar szótárírás történetét átfogó módon bemutató, idegen nyelven is 
megjelenő kézikönyv megírása.

A munkabizottság évente 2-3 ülést tart. Elnöke Magay Tamás, titkára Fábián Zsuzsanna. 
Cím: Fábián Zsuzsanna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi 

Kar, Olasz Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/c. Tel: 266-7284, E-mail: 
fabian@isis.elte.hu.

Magay Tamás

X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 
Székesfehérvárott
1991 óta minden évben megrendezésre kerül hazánk valamelyik felsőoktatási intézményé
ben az országos alkalmazott nyelvészeti konferencia. Idén, a millennium évében, a székes
fehérvári Kodolányi János Főiskola látta vendégül április 18. és 20. között a X. kongresszust.

A kongresszus központi témája, „A nyelv szerepe a mai információs társadalomban”, 
különösen aktuális, hiszen az információs technológia óriási ütemű fejlődése új követelmé
nyeket támaszt a nyelvhasználóval szemben. Ahhoz, hogy pl. az oktatásban erre megfele
lően lehessen reagálni, idejében el kell kezdeni a fejlődési tendenciák és változások 
megfigyelését és kutatását. Magyarország európai uniós csatlakozásának közeledése is új 
kihívást jelent e téren.

A kongresszus szervezői optimálisan használták ki a kevés időt. A tájékozódást nemcsak 
az előzetes program segítette, hanem a begyűjtött absztraktok szép kivitelű kötete is, melyet 
minden résztvevő a megérkezésekor kézhez kapott.

A Vörösmarty Színházban tartott ünnepélyes megnyitót három plenáris előadás követte. 
Az első két előadó a kongresszus témájának fő gondolatával foglalkozott (Wacha Imre: 
„Elektronikus tömegtájékoztatás és nyelvhasználat”, valamint Prószéky Gábor: „Nyelv
technológiai alapkutatások - Mik is azok?” című előadásában), míg a harmadik, Nikolov 
Marianne, legújabb empirikus felmérései alapján arra mutatott rá, hogy az új évezred 
küszöbén is sok még a tennivaló a nyelvtanítás hatékonysága terén ( „Sikertelen nyelvtanuló 
vagyok: Fiatal felnőttek nyelvtanulási tapasztalatai”).

A kongresszus ezután szekcióüléseken folytatódott. A 13 szekcióban több mint 150 
előadás hangzott el, így a résztvevők állandóan dilemma előtt álltak, hogy melyik előadásra 
üljenek be. Jómagam is szubjektív érdeklődésem alapján, főleg az idegennyelv-oktatással

mailto:fabian@isis.elte.hu


130 HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK

foglalkozó előadásokat kerestem, de időbeli ütközések miatt ezek közül sem sikerült 
mindazt meghallgatnom, ami érdekelt volna. Viszont nagyon jónak tartottam, hogy a 
nyelvoktatással kapcsolatos előadásokat nem mind a nyelvpedagógia szekcióba gyűjtötték 
össze, hanem csaknem mindegyik szekcióban szerepelt ilyen téma. Az előadások döntő 
többsége magyarul hangzott el, az idegen nyelvű előadások közül 7-et angolul és 11-et 
németül tartottak.

A zsúfolt programból ilyen rövid beszámolóban igen nehéz bármit is kiemelni. Az 
előadások széles spektrumát már a szekciók felsorolása is mutatja: I. Nyelvészet és 
informatika. Internet az idegennyelv-oktatásban; II. Nyelvi szimbiózis Kelet-Közép-Euró- 
pában a millecentenárium évében; III. Interkulturális kommunikáció és EU-nyelvhasználat; 
IV. Szociolingvisztika; V. Pszicholingvisztika; VI. Szövegnyelvészet; VII. Kontrasztivitás 
és alkalmazott nyelvészet; VIII. Nyelvpedagógia I. (tanulási- és tanítási stratégiák); IX. 
Nyelvpedagógia II. (curriculumfejlesztés, minőségbiztosítás és teljesítménymérés); X. A 
szaknyelvek és oktatásuknak szerepe az információs társadalomban; XI. Fordítás, tolmá
csolás; XII. Magyar mint idegen nyelv, magyar nyelvoktatás határainkon túl; XIII. Alkal
mazott nyelvészet és anyanyelvi nevelés. Akiket az egyes témák érdekelnek, azok a 
Kodolányi János Főiskola honlapján (www.kodolanyi.hu) elolvashatják azokat az előadás
szövegeket, amiket a szerzők idejében leadtak.

A kongresszus csaknem 400 résztvevője a 13 szekción kívül négy „workshop” (Jill 
Teasdale: „Learner autonomy”; Helmut Hofmann: „Tendenzen und Wandlungen der 
deutschen Gegenwartssprache”, Darabos Zsuzsanna - Poor Zoltán: „Nyelvi Portfolió”; 
Michael Haunschmid: „Sprache und Informatik. Intranet und Internet im Fremdsprache
nunterricht”), valamint három kerekasztal-beszélgetés között választhatott (Szépe György: 
„Ezer év nyelvpolitikája”; Berényi Pálné: „A nyelvtudás tartalma”; Majorosi Anna: „Nyelv
tanárképzés - nyelvtanár továbbképzés”). Kár, hogy ezek is mind egy időben zajlottak. Mint 
az utóbbi kerekasztal-beszélgetés résztvevője azt kellett megállapítanom, hogy a három 
témát jó lett volna egy még nagyobb kerekasztal köré csoportosítani, hiszen a nyelvtanár
képzés és -továbbképzés lényegét érinti, hogy mit értünk a nyelvtudás tartalmán, és ebből 
a nyelvpolitika mit kíván elérni.

A kongresszust záró plenáris ülésen a szervezők a szekciók és „workshopok” eredmé
nyeit foglalták össze. A jól szervezett szakmai programok mellett kulturális rendezvények 
nyújtottak lehetőséget a kongresszus résztvevőinek arra, hogy a várossal is ismerkedhesse
nek, bár erre nem sok idő maradt.

Végezetül szeretnék javaslatot tenni a következő kongresszusok szervezőinek, a 
MANYE vezetőségének valamint az Oktatási Minisztérium illetékeseinek. Az évente 
mindig máshol megrendezésre kerülő országos konferencián számos előadás hangzik el, 
amelyben a hazai nyelvtudomány legújabb kutatási eredményeiről lehet hallani. A konfe
renciák közönsége azonban az évek során alig változott, többnyire felsőoktatási intézmé
nyek tanáraiból, illetve hallgatóiból áll. Jó és nagyon hasznos lenne, ha az anyanyelv- és az 
idegennyelv-szakos tanárok számára a konferenciákon való részvételt - mint ahogy az 
számos európai államban szokás - az Oktatási Minisztérium továbbképzési egységként 
ismerné el. Ha valaki az idei konferencia programját végighallgatta, az tanítási órában mérve 
legalább 15 óra volt. A részvételi díj nem olyan sok, mint számos intézmény 2-3 napos, 
drága továbbképzési programja, ugyanakkor megfizethetetlen előny lenne, hogy a gyakorló 
tanároknak szakmai eszmecserére nyílna lehetőségük, ez az elméleti kutatásokat is jobban 
közelítené a gyakorlati felhasználáshoz és végül valódi párbeszédhez vezethetne a felsőok
tatás és a közoktatás között.

Petneki Katalin

http://www.kodolanyi.hu
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Az Orosztanárok Világszövetségének (MARJAPAL) 
elnökségi ülése Pécsett
Május 4. és 6. között a Pécsi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékének jubileumi 
nemzetközi konferenciájával egy időben tartotta a MARJAPAL elnöksége soron lévő ülését 
a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában, illetve a Pécsi Tudományegyetemen. A 25 fős 
elnökség 20 tagja jött el Dél-Dunántúl fővárosába, hogy aktuális kérdésekről tárgyaljon. 
Napirenden szerepelt az orosz nyelv funkcionálása a világ régióiban, valamint a 2005-ben 
Szentpétervárott rendezendő MARJAPAL kongresszus előkészítése.

Az elnökség Pécsett ülésező tagjainak többsége Európa szláv országaiból érkezett. 
Rajtuk kívül az Amerikai Egyesült Államok, Finnország, Hollandia, Magyarország, Mon
gólia, Nagy-Britannia és Németország elnökségi tagjai vettek részt a tanácskozáson. A 
MARJAPAL elnöksége méltán emelte a szlavisztikai konferencia rangját, melynek plenáris 
ülésén Vitalij Kosztomarov akadémikus, a Világszövetség elnöke tartott előadást. Arto 
Mustajoki, a Helsinki Tudományegyetem professzora, a MARJAPAL főtitkára, azután 
Erwin Wedel, a Regensburgi Tudományegyetem professzora, valamint Bakonyi István, 
tanszékvezető főiskolai tanár, a Magyarországi Orosztanárok Egyesületének főtitkára szek
ció-előadással szerepeltek a konferencián.

Az elnökség tagjait fogadta Tóth József, az egyetem rektora is. Az ünnepi aktusra a Pécsi 
Tudományegyetem és a moszkvai Puskin Orosz Nyelvi Intézet együttműködési szerződé
sének meghosszabbítása alkalmából került sor. A dokumentumokat a két rektor, Tóth József 
és Vitalij Kosztomarov írta alá.

Lendvai Endre

Corvina könyvbemutató angoltanároknak
A Corvina Kiadó rendezésében 2000. május 27-én félnapos könyvbemutatóra került sor, 
amely elénk tárta a kiadó angol nyelvkönyveinek gazdag kínálatát, s néhány nemrég 
megjelent vagy újra kiadott művel részletesebb megismerkedésre is módot adott. A jó 
hangulatú és pergő ritmusú délelőtt felkért házigazdája Medgyes Péter professzor volt, aki 
a tőle megszokott szakmai igényességgel és jó humorral vezette az angoltanárok számára 
szervezett tájékoztatót, ezenkívül Linda and the Greenies című, gyerekek számára írott 
tankönyvének átdolgozott kiadását is bemutatta Hudák Ilona társaságában. így azok a 
tanárok is kaphattak egy kis ízelítőt játékos feladataiból, akik még nem ismerték a nagysi
kerű könyvet, melynek érdekes története már az általános iskolások számos generációja 
számára tette élvezetessé nemcsak az angol nyelv, de a szömyecskék halandzsanyelvének 
megtanulását is.

A másik „régi - új” könyv Czobor Zsuzsa és Horlai György Lopva angolul című 
nyelvkönyve volt, amire azonban mindenki csak a két szerző összevont vezetéknevével 
szokott utalni. Ez az angol nyelv alapjait szórakoztató módon, a szellemes kerettörténet 
olvasása közben szinte észrevétlenül megtanító könyv is - amelynek szintén sok, tinédzser 
vagy felnőtt korú nyelvtanuló köszönheti nyelvtudását - átdolgozott, felfrissített formában 
jelent meg. A négy kötetre bontott alapművön kívül CD-ROM-os változata is kapható, 
amelynek interaktív feladatai már messzemenően figyelembe veszik a mai nyelvtanulók 
megváltozott igényeit is.

Bart Istvánnak, a Corvina Kiadó igazgatójának tudományos igényességgel, ugyanakkor 
szórakoztató formában megírt Angol-magyar kulturális szótára igazi csemegét jelent 
nemcsak a nyelvtanulók és nyelvtanárok, de az angolszász kultúra összes szerelmese 
számára. Bárczy Klára lendületes és szellemes bemutatójában pedig arra mutatott rá,
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hogyan lehet a kötetet a tanórán úgy használni, hogy diákjainkkal megszerettessük a 
mostanában sajnos gyakran elhanyagolt országismeretet, ami pedig minden nyelvtanfolyam 
szerves részét kellene, hogy képezze. Az angol-magyar kötethez nemrégiben társult a 
magyar-angol {Hungary and the Hungarians - The Keywords), mely igen hasznos segéd
anyag lehet, ha a magyar kultúra sajátosságait szeretnénk elmagyarázni angolul beszélőik
nek.

Illés Éva Angliában minden másképp van című könyvében arra vállalkozott, hogy 
összefoglalja Angliában töltött éveinek tapasztalatait egy olyan nyelv- és országismereti 
könyvben, amely nemcsak csoportos, hanem egyéni tanulásra is rendkívül alkalmas, s - bár 
a cím alapján nem feltétlenül gondolnánk - ahhoz is nagy nyelvi segítséget nyújt, hogyan 
lehet angolul leírni sajátosan magyar fogalmakat, szokásokat, jelenségeket és intézménye
ket.

A könyvbemutató második részében Magyarics Péter a részben vagy teljesen általa írt 
tesztkönyvekkel kapcsolatban azt emelte ki, hogy bár a nyelvvizsgarendszer változásai 
ezeket a könyveket is érinthetik, a feladatok tipizálása, valamint a „vizsgázási készség” 
kialakításához adott tanácsok mégis időállóvá teszik az Angol nyelvvizsga és Angol nyelv
vizsga gyakorlókönyv, valamint az Érettségi, felvételi, tanulmányi verseny tesztek című 
könyveket. Klaudy Kinga, Bart István és Szöllősy Judy Angolfordít ói skolcíyd - amint azt a 
címe is mutatja - remekül használható az angol-magyar és magyar-angol tanfordítás 
oktatására, valamint a Kovács János, Lázár A. Péter és Marion Merrick szerzőhármas által 
írt A-Z angol nyelvtanhoz készült A-Z angol gyakorlókönyv (amelynek szerzői: Gráf Zoltán 
Benedek, Kovács János és Vizi Katalin) rendkívül hasznos nyelvtani segédeszköz magyar 
ajkú nyelvtanulók számára.

Összefoglalásképpen: a Corvina Kiadó angol nyelvkönyvcsaládja kifejezetten a magyar 
anyanyelvű közönség számára íródott úgy, hogy a szerzők messzemenőkig figyelembe 
vették a mi nyelvi igényeinket és problémáinkat, valamint közös háttérismereteinket, ezért 
ezek a sajátosan magyar szemléletű művek igen nagy segítséget nyújthatnak az angol nyelv 
tanulásához/tanításához mind a hazai diákok, mind pedig a nyelvtanárok számára.

Katona Lucia

III. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem Balatonalmádiban
A Veszprémi Egyetem szervezésében Balatonalmádiban már hagyományosan megrende
zésre kerülő pszicholingvisztikai nyári egyetem harmadszor is kitárta kapuit a magyar és a 
külföldi résztvevők előtt május 28. és június 2. között.

A mentális lexikon több új aspektusból kapott megvilágítást az egyhetes konferencia 
folyamán. A közel negyven előadás részint magyar, részint angol nyelven hangzott el. A 
külföldi előadók a Trinity College (Dublin), a UCE, a School of English (Birmingham), az 
Újvidéki Egyetem, a Tampere Egyetem, Párkány (Szlovákia), a Maribori Egyetem, a Jagelló 
Egyetem (Krakkó) és a Zágrábi Egyetem oktatói voltak, a magyar előadók az MTA 
Nyelvtudományi Intézetéből, a Psychotest Laboratóriumból, az ELTÉ-ről, a Károli Gáspár 
Református Egyetemről, a Nyugat-Magyarországi Egyetemről, a Debreceni Egyetemről, a 
Szegedi Tudomány egy etemről, a DWA-ból (Dunaújváros), valamint a Veszprémi Egyetem
ről érkeztek.

David Singleton (Trinity College, Dublin) professzor „The L2 Mental Lexicon in 
Context” címen tartott előadást. A mentális lexikon fogalmának definiálását követően a 
téma mai kutatási területeiről, illetve a mentális lexikon jellegzetességeiről, az újabb 
kutatások eredményeképpen pedig a szükséges újraértelmezésekről szólt. Az előadás kitért
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az anyanyelv és a második nyelv mentális lexikonja közötti hasonlóságokra és különbsé
gekre, tárgyalta a két lexikon integrációjának/szeparációjának mértékét, majd pedagógiai 
vonatkozásokra hívta fel a figyelmet.*

Howard Jackson (UCE, Birmingham) „Lexical Structure & Educational Failure” című 
előadásában bemutatta az angol nyelv szókincsének történeti fejlődését, legfontosabb 
rétegeit, illetve az ebből adódó oktatási nehézségeket. Ismertette az angol szókincs három 
rétegét. Az első réteg az óangol időkből származó angolszász alapszókincs, ide tartoznak a 
gyakorisági listák élén álló alapvető grammatikai funkciószavak, ezek a hétköznapi társal
gásban leggyakoribb közszavak. A következő réteg a középkorban átvett, mára már „ango
lossá” vált latin eredetű szavak. A legfelső rétegben találhatók azok a latin elemek, melyek 
a legnagyobb kihívást jelentik az angol középiskolás korú tanulók, illetve az angolt idegen 
nyelvként tanulók számára. Egy középiskolások körében elvégzett megfigyelés statisztikai 
elemzésével bizonyította, hogy a középiskolákban mennyire szükséges a nyelvi tudatosság, 
a latin és a görög tövek, a nyelvváltozatok, a konkrét és az absztrakt nyelvi szintek és a 
diskurzus struktúrájának oktatása.

Gósy Mária különböző korcsoportokkal végzett kísérlet eredményeiről számolt be, 
kitérve a fonetikai szóaktiválás szubjektív folyamatára, a reakcióidő és szótalálás összefüg
géseire és a mentális lexikon sajátosságaira. Lengyel Zsolt előadása az írott és homogén 
nyelvi mentális lexikon megkülönböztetését taglalta egy folyamatban levő kutatás eddigi 
tapasztalatai alapján. Simon Orsolya ötödik osztályos tanulók szóasszociációs mutatóit 
elemezte, Goldman Leonóra a magyar nyelv igeképző rendszerének jellegzetességeit 
vetítette ki a szándékos és a szükségszerű történések, cselekvések kifejezésmódjaira.

Több előadás foglalkozott a kétnyelvűnek mentális lexikonénak felépítésével, jellegze
tességeivel. Vesna Mildner (Zágrábi Egyetem, Horvátország) ismertette a két agyféltekében 
aszimmetrikusan elhelyezkedő nyelvi funkciókat, az egy- és kétnyel vűek neurolingvisztikai 
különbségeit; Jarovinszkij Alekszandr magyar-szlovák kétnyelvűnek körében végzett kísér
lete eredményeiről számolt be. A kísérlet a „lexikális elő-feszítés” (priming) kétnyelvű 
mentális lexikonban való megjelenését vizsgálta. Navracsics Judit harminc olyan kétnyelvű 
egyén szóasszociációs jellegzetességeit tárta fel, akiknek egyik nyelve a magyar; Menyhárt 
Krisztina a magyar-bolgár kétnyelvű és a magyar, illetve a bolgár egynyelvű gyermekek 
szövegértésének összehasonlító vizsgálatát mutatta be. Mitring Eva, Beckl János Miklós és 
Lizakovszky Éva a kétnyelvűek mentális lexikonjáról szólt.

Óvodás korú gyermekek szókincsének fejlődéséről hallhattunk Mikes Melániától (Új
vidéki Egyetem); Virpi Masonen (Tampere Egyetem, Finnország) esettanulmánya a finnül 
tanuló magyar egyetemisták lexikonját térképezte fel; Klementina Jurancic Petek (Maribori 
Egyetem, Szlovénia) az olvasási készséget vizsgálta szlovén gyerekeknél a szlovén és az 
angol nyelv tekintetében. Boócz-Barna Katalin a beszédészlelés, -értés és -produkció 
vizsgálatát mutatta be német nyelvtanulók teljesítménye alapján; Monika Kusiak (Jagelló 
Egyetem, Krakkó) pedig angolul tanuló lengyel középiskolások szövegértését elemezte. 
Anna Nizegorodcew (Jagelló Egyetem, Krakkó) Sperber és Wilson relevancia-elméletét 
terjesztette ki a második és az idegennyelv-tanulás tükrében. Lengyel anyanyelvű, angolul 
tanuló diákok fogalmazási jellegzetességeit összegezte Ewa Vitalisz (Jagelló Egyetem, 
Krakkó). Heltai Pál magyar-angol kontrasztív szemantikai vizsgálatokról számolt be. A 
mentális lexikon mérésének lehetőségeiről hallottunk összefoglalót Justyna Lesniewskától 
(Jagelló Egyetem, Krakkó).

* D. Singleton előadásának magyar nyelvű változatát közöljük ennek a folyóiratszámunknak első 
írásaként. (A szerk.)
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Előadások hangzottak el jelentéstani koncepciókról (Bárkán György), mondókáink 
fejlesztő hatásairól (Bagi Ferenc), Radnóti verseinek pszicholingvisztikai értelmezéséről 
(Porkoláb Judit, Boda I. Károly), a mai magyar nyelv túlzott angolszász fúszerezettségéről 
(L. Murai Teréz), a felnőttkori nyelvtanulás jellegzetességeiről (Balog Katalin, KomárPál), 
a közlés sorrendjét megzavaró elszólásokról (Huszár Agnes), a funkcionális analfabétiz
musról (Steklács János), az absztrakt szövegalkotásról (Koltay Tibor), az ír identitásról és 
nyelvi attitűdről (Pintér Márta) és a különféle madárnevek szóródás vizsgálatáról (Veszp ré
mi Eszter). A klinikai neurolingvisztika területén új eredményekről számolt be Papp István, 
Kurtán Zsuzsa pedig a kémiai szaknyelv berkeibe kalauzolt el bennünket a kémiai szövegek 
szemiotikái rendszerének bemutatásával.

Megdöbbentő adatokkal szolgált András István, amikor egy osztrák-magyar vegyes 
vállalat dolgozói körében elvégzett felmérés eredményeiről számolt be: a megkérdezettek 
mintegy 25 százaléka elcserélné anyanyelvét valamilyen más nyelvre!

A sokszínű és változatos előadásokat felvonultató konferencia válogatott anyagai írás
ban is meg fognak jelenni.

Horváth Brigitta

KONGRESSZUSI NAPTÁR

Szeptember 10-16.

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

Színhely: Bées, Ausztria
Téma: Fordul az idő. A germanisztika úton 
a 20.-ból a 21. századba
Felvilágosítás: IVG-Sekreteriat Prof. 
Wiesinger, Institut für Germanistik, 
Universität, Dr. Karl-Lueger-Ring 1, 1010 
Wien Ausztria
E-mail: peter.wiesinger@univie.ac.at 
http://www.univie.ac.at/germanistik/ivg/ 
kongress.htm

Szeptember 20-23.

Az amerikai fordítók egyesületének éves 
konferenciája

Színhely: Orlando, Florida, USA 
Felvilágosítás: American translators 
Association,
E-mail: 73564, 2032@compuserve; 
http://www.atanet.org/conference/ 
futursites.htm

Szeptember 24-28.

3. német didaktikai szimpozion

Színhely: Freiburg i. Br., Németország 
Téma: Határok nélkül
Szekciók: Internet és némettanítás; Szocio
lógiai és pszichológiai kutatások eredmé
nyei -a némettanítást érő impulzusok; a ta
nítás empirikus kutatása mint interdiszcipli
náris 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

Szeptember 28-30.

A GAL (Gesellschaft für Angewandte 
Linguistik) 31. évi közgyűlése

Színhely: Bréma, Németország
Téma: Nyelvi tudatosság (nyelvi tudatos
ság és idegennyelv-oktatás, nyelvi tudatos
ság és anyanyelv-oktatás, kognitív nyelvé
szet, diskurzus-stratégiák, a tervezett több
nyelvűség Európában stb.)

mailto:peter.wiesinger@univie.ac.at
http://www.univie.ac.at/germanistik/ivg/
http://www.atanet.org/conference/
mailto:kepser@uni-freiburg.de
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Felvilágosítás: Prof. Dr. Wolfgang Wildgen
FB 10 Postfach 330440 28334 Bremen
E-mail: gal2000@uni-bremen.de

Október 2-4.

Nemzetközi kollokvium

Színhely: Neuchâtel, Svájc
Téma: Le changement linguistique
Felvilágosítás: 
http://www.unine.ch/linguistique/

Október 7-12.

Nemzetközi Konferencia

Színhely: San Feliu de Guixols, Spanyolor
szág
Téma: Az elsajátított nyelv szerkezete: in
formációs szerkezet, nyelvészeti szerkezet 
és a nyelvelsajátítás dinamikája
Felvilágosítás: 
http://wvyw.esf.Org/euresco/00/c cal00.htm

Október 11-13.

Nyelvek és a média

Színhely: Berlin, Németország
Felvilágosítás: http://www.languages-me- 
dia.com

Október 12-16.

3. lexikográfiai szimpozion

Színhely: Párizs, Franciaország
Téma: Kulturális különbségek kezelése a 
kétnyelvű szótárírásban
Felvilágosítás: Thomas Szende, Institut 
national des langues et civilisations 
orientales, 2, rue de Lille, 75007 Paris, Fran
ciaország

Október 27-28.

Az alkalmazott nyelvészetben és a nyelvok
tatás didaktikájában nyíló perspektívák

Színhely: Avignon, Franciaország 
Felvilágosítás: http://u2.u- 
strasbg.fr/dilanet/cofdela.htm

1-3. November

Workshop

Színhely: München, Németország
Téma: Tesztelés a német mint 
idegennyelv/német mint második nyelv ok
tatásában
Felvilágosítás: http://www.internationaler- 
bund.de/bilden/sprache/FFL 8.HTM

November 17-19.

EXPOLINGUA 2000

Színhely: Berlin, Németország 
Felvilágosítás: http://www.expolingua.com

November 20-21.

MT 2000

Színhely: Exeter, Anglia
Téma: Gépi fordítás és többnyelvűség az új 
évezredben
Felvilágosítás:
http://www.bcs.org.uk/siggroup/nalatran/mt 
2000/index.htm

2001
Április

XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kong
resszus

Színhely: Pécs
Felvilágosítás: Szűcs Tibor
Tel.: 72/327-622/4335 m.
E-mail: szucs@btk.pte.hu

Július 30-augusztus 4.

Az IDV (Internationaler
Deutschlehrerverband)
XII. Nemzetközi Konferenciája Némettaná
roknak

Színhely: Lucern, Svájc
Téma: Több nyelv - több nyelven - német
tel. Didaktikai és politikai perspektívák 
Felvilágosítás: Tagessekretariat: wbz cps, 
Bruchstrasse 9a, Postfach, 6000 Luzern, 
Tel.: 041 2 49 99 11, Fax: 041 2 40 00 79 
E-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

mailto:gal2000@uni-bremen.de
http://www.unine.ch/linguistique/
http://wvyw.esf.Org/euresco/00/c
http://www.languages-me-dia.com
http://u2.u-strasbg.fr/dilanet/cofdela.htm
http://www.internationaler-bund.de/bilden/sprache/FFL
http://www.expolingua.com
http://www.bcs.org.uk/siggroup/nalatran/mt
mailto:szucs@btk.pte.hu
mailto:wbz-cps@wbz-cps.ch
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40 EVE AZ ELSŐ TELJESEN UJ, 
ÁLTALÁNOS KÖZNYELVI NÉMET SZÓTÁR!

Hessky Regina főszerkesztő
NÉMET-MAGYAR KÉZISZÓTÁR

A szótár főbb jellegzetességei
• új általános köznyelvi szótár

a tanulószótárakra jellemzően sokkal inkább szem előtt tartja a nyelvtanulók 
igényeit, mint a hagyományos kéziszótárak

• egyértelmű és könnyen áttekinthető, „felhasználóbarát” felépítés 
az élő, mindennapi beszédet tükröző, gazdag példa anyag, aktuális szókincs 

az élet minden területéről
• több mint 40 000 címszó, 90 000 ekvivalens, 60 000 példa és fordítás
• az új helyesírás szabályai szerint készült, a legfontosabb régi alakok

feltüntetésével

Ára: 4800 Ft
A könyv a Nemzeti Tankönyvkiadó és a Grimm Kiadó 

közös gondozásában jelent meg.

Előfordult-e már, hogy csalódottan és dühöngve lecsapta a szótárát, 
mert nem találta meg benne (ágy...) a keresett szót, vagy mert a fáradságos 

munkával kibogarászott kifejezés nem bizonyult helyénvalónak?
Ahhoz, hogy a szótár valóban segítségünkre legyen, ismernünk kell. 

Csak így tudhatjuk, mikor érdemes vagy szükséges felütni, 
mit hol érdemes keresni benne.

Ebben segít 
Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra: 

Szójátéktár
Gyakorlatok és ötletek a sikeres szótárhasználat elsajátításához 

című könyve.


