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kedvező összhatása rendszerint valamilyen 
új minőségre vezet. Ez a könyv is ilyen. A 
ma kihívásainak megfelelően a nyelvhasz
nálat és - a humán területeken is mindenna
pivá vált - informatika összefonódását tár
gyalja élvezetesen, eredeti módon.

A könyv tipográfiája is igényes, egy
aránt könnyen olvasható a latin és a cirill. A 
borítón feltűnik a sokcsillagos kék EU zász

ló, nyilván az impresszumban jelölt anyagi 
támogatás okán.

A könyvet oroszul író magyaroknak na
gyon ajánlom. Kétnyelvűségének köszön
hetően ugyanígy magyarul író oroszoknak 
is lehetne, de ők alighanem kevesebben van
nak. Ha sok ilyen jó könyv megjelenne, ta
lán az oroszul író magyarok sem fogyatkoz
nának.

Cserhátiné Ács Adrienne

HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK
Tisztelt olvasóink!

Folyóiratunk a jövőben is folyamatos tájékoztatást szeretne adnia szakma hazai és kül
földi rendezvényeiről, konferenciákról, továbbképzésekről, valamint a különböző ösz
töndíj-kiírásokról és egyéb, a szakmát érintő eseményekről. Ahhoz, hogy minél ponto
sabb információkkal szolgálhassunk, szükségünk van a szervező, illetve a lebonyolító 
intézmények együttműködésére.

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

Együttműködésüket előre is köszönöm.
Szablyár Anna 

rovatvezető

KONGRESSZUSI NAPTÁR

Május 16-17.
A Horvát Alkalmazott Nyelvészeti 
Társulat
17. konferenciája
Színhely: Opatija, Horvátország
Téma: A nyelv szerepe a társadalmi 
érintkezésben
Felvilágosítás: Jadranka Valentiæ
Pomorski fakultét (Faculty of Maritime 
Studies)
Studentska 2, 51000 Rijeka, Croatia 
e-mail: valentic@pfri.hr
www: http://www.pfri.hr/hdpl/eng/2003

Május 21- 24.
Az európai SIETAR (Society for 
Intercultural Education, Training and 
Research) kongresszusa
Színhely: Budapest, Magyarország 
Téma: Határokon túlnyúló 
kommunikáció és együttműködés a XXI. 
században: új tanulási környezet és 
stratégiák
Felvilágosítás:
www: http://www.ceucenter.hu/ 
www: http://www.sietar-europa.org/ 
Cong ress2003/Con g ressO3. htm

mailto:valentic@pfri.hr
http://www.pfri.hr/hdpl/eng/2003
http://www.ceucenter.hu/
http://www.sietar-europa.org/


VI. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem
2003. május 25-29. 

Balatonalmádi, Hotel Nereus
Lóczy tér 3.

Az MTA Nyelvtudományi Bizottságának Alkalmazott Nyelvészeti 
Munkabizottsága, a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti 

Tanszéke és a VEAB együttesen 2003. május 25-29. között megrendezi a

VI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemet
A magyar nyelv pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai változatai 
címmel, amelyre - akárcsak a korábbiakban - egyaránt várja a hazai 

és nemzetközi szakembereket.

Témakörök

a magyar mint környezeti, 
iskoláztatási-neveltetési, családi 
nyelv;
gyermeknyelv; 
két- és többnyelvűség;

neurolingvisztika; 
nyelvi jogok; 
nyelvpolitika; 
ökolingvisztika; 
szaknyelvek.

A szervezők a megjelölt határokon belül nem kívánnak semmi további 
(életkori, nyelvi szintek, diaszpóra, kisebbségi, relatív többségi, 

írott - hangzó nyelvi, oktatási stb.) feltételt szabni.
Az előadások - a hagyományoknak megfelelően - 20-40 percesek. 

Szállás és étkezés a helyszínen.

Jelentkezési határidő: 2003. február 28. 
Részvételi díj: 6000 Ft.

További felvilágosítás (jelentkezési lap, szállás, étkezés):
Veszprémi Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
Veszprém 8201, Egyetem u. 10. - Tel/fax: 88/406-360 

e-mail: lengyelz@almos.vein.hu, navracsj@almos.vein.hu, 
simono@almos.vein.hu, szilagya@almos.vein.hu

Szeretettel várjuk visszatérő, valamint új résztvevőinket!

A szervezők:
Dr. Gósy Mária sk. Dr. Lengyel Zsolt sk. Dr. Navracsics Judit sk.

mailto:lengyelz@almos.vein.hu
mailto:navracsj@almos.vein.hu
mailto:simono@almos.vein.hu
mailto:szilagya@almos.vein.hu
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Május 22- 24.
16. Nemzetközi
másodiknyelv-elsajátításikonferencia
Színhely: Szczyrk, Lengyelország
Felvilágosítás:
e-mail: enoffice@ares.fils.us.edu.pl
www: http://ares.fils.us.edu.pl

Július 2- 5.
A FIPLV(Fédération Internationale 
des Professeurs de Langues Vivantes) 
21. világkongresszusa
Színhely: Johannesburg, Dél-Afrika
Téma: Identitás és kreativitás a nyelvi 
nevelésben
Felvilágosítás:
www: http://general.rau.ac.za/fiplv/

Május 25-29.
VI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem 
Színhely: Balatonalmádi, Magyarország 
Téma: A magyar nyelv 
pszicholingvisztikai és szociolingvisztikai 
változatai
Felvilágosítás: Veszprémi Egyetem, 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
e-mail: lengyelz@almos.vein.hu 

navracsj@almos. vein.hu
simono@almos.vein.hu

szilagya@almos. vein.hu

Június 6- 7.
Kisebbségi nyelvi konferencia
Színhely: Kiruna, Svédország
Felvilágosítás: www:
http://www.f inska .su. se/l nvite. htm I

Június 20-21.
7. Grazi konferencia a német mint 
idegen nyelv oktatásáról
Színhely: Graz, Ausztria
Téma: Konfliktus és kultúra a tanítás 
során
Felvilágosítás: Institut für Germanistik 
Universitätslehrgang Deutsch als 
Fremdsprache 
Karl-Franzens-Universität Graz 
Mozartgasse 8/II, A-8010 Graz
Tel. ++43/316/380-2442
Fax ++43/316/380-9761 
email: uldaf@kfunigraz.ac.at 
www:
http://www-gewi. kfunigraz. ac.atlulda f!

Augusztus 18-22.
14. Európai szaknyelvi szimpózium
Színhely: Guildford, Nagy-Britannia 
Téma: A szaknyelvek kommunikációs 
szerepe a többnyelvű, multikulturális és 
tudásalapú gazdaságban
Felvilágosítás: www: 
http://www.computing.surrey.ac.uk/ 
lsp2003

Szeptember 1-4.
EUROSPEECH 2003
Színhely: Genf, Svájc 
Felvilágosítás: www:
http ://www. eu rospeech2003. org

Szeptember 3-6.
EUROCALL 2003
Színhely: Limerick, Írország
Felvilágosítás: www: 
http://www.eurocall.org/confs/cfp/ 
euro2003cfp.htm

Szeptember 4-6.
3. Nemzetközi konferencia 
a harmadiknyelv-elsajátításról 
és a háromnyelvűségről
Színhely: Tralee, Írország 
Felvilágosítás: Muiris O'Laoire 
Department of Languages and 
Communication
School of Business and Social Studies

mailto:enoffice@ares.fils.us.edu.pl
http://ares.fils.us.edu.pl
http://general.rau.ac.za/fiplv/
mailto:lengyelz@almos.vein.hu
vein.hu
mailto:simono@almos.vein.hu
vein.hu
http://www.f
mailto:uldaf@kfunigraz.ac.at
http://www-gewi
http://www.computing.surrey.ac.uk/
http://www.eurocall.org/confs/cfp/
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Institute of Technology, Tralee, Ireland 
tel: 353-667145600 - Extention 2415 
fax: 353-66-7125711
www:
http://www.spz.tu-darmstadt.de/L3

Szeptember 11-13.
10. nemzetközi fordítói és 

tolmácskonferencia
Színhely: Prága, Csehország
Felvilágosítás:
www: http://utrl.ff.cuni.cz/

Szeptember 18-20.
1. nemzetközi konferencia az Internet 
és a nyelv kapcsolatáról
Színhely: Castellón, Spanyolország 
Téma: A többnyelvű Európa 
Felvilágosítás: : Santiago Posteguillo, 
e-mail: postegui@fil.uji.es

postegui@fil.uji.es

Szeptember 19-21.
Az EUROSLA (European Second 
Language Association) 2003. évi 
konferenciája
Színhely: Edinburgh, Skócia
Téma: Formális és funkcionális 
megközelítések a második nyelv 
elsajátítása során
Felvilágosítás: www:
http://www.hw.ac.uk/langWWW/eurosla/ 
eurosla03.htm

Szeptember 25-27.
A GAL (Gesellschaft für Allgemeine
Linguistik) 34. konferenciája
Színhely: Tübingen, Németország 
Felvilágosítás: www: 
http://www.gal-ev.de/jahrestagungen/ 
jahrestag_2003/gal Jahrestag2003.htm

Október 7-15.
6. Alkalmazott Nyelvészeti és
Nyelvtanítási Szimpózium
Színhely: Peking és/vagy Sanghaj, Kína
Felvilágosítás: Kevin Zhang, e-mail: 
kevinzzh@vip.163.com

November 21-23.
EXPOLINGUA BERLIN
16. nyelvi és kulturális vásár
Színhely: Berlin, Németország
Téma: Több nyelvet Európának
Felvilágosítás:
www: http://www.expolingua.com

November 26-28.
Jubileumi konferencia a Nemzetközi 
Fordítószövetség 50. évfordulója 
alkalmából
Színhely: Párizs, Franciaország
Felvilágosítás: www:
http://www. fit-ift. org/english/meetings. 
html

http://www.spz.tu-darmstadt.de/L3
http://utrl.ff.cuni.cz/
mailto:postegui@fil.uji.es
mailto:postegui@fil.uji.es
http://www.hw.ac.uk/langWWW/eurosla/
http://www.gal-ev.de/jahrestagungen/
mailto:kevinzzh@vip.163.com
http://www.expolingua.com


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), 
•s 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 a Corvinától

DR. BUDAI LÁSZLÓ

ANGOL
HIBAIGAZÍTÓ

Segédkönyv az angol nyelvi hibák 
megelőzéséhez és kijavításához

Az angol nyelvvel ismerkedő magyar tanuló nyelvtudásának szintjét legkönnyebben a 
hibáin lehet lemérni. Vagyis nemcsak arról, amit tud vagy nem tud, hanem arról, amit 
rosszul tud. Kifelejt bizonyos szavakat a mondatból, feleslegesen használ egyes kife
jezéseket, nem a megfelelő jelentésű szavakat használja, vagy rossz sorrendbe teszi 
őket, rossz kötőszót vagy elöljárószót használ, tévesen alkalmazza a szabályokat, nem 
ismeri a kivételeket, túl udvarias vagy túl udvariatlan, és így tovább. A közismert 
tankönyvíró legújabb munkája a magyar nyelvtanulók leggyakoribb és legjelleg
zetesebb hibáit gyűjti egybe, de nem a hibákat tanítja meg, hanem a helyes nyelv
használatot, vagyis a hibák megelőzését és kijavítását. Anyagát jól áttekinthető rendbe 
foglalja, a problémákat magyarul is elmagyarázza, és a jó példák sokaságával serkent a 
helyes nyelvhasználatra. A könyv használatát jól áttekinthető táblázatok és részletes 
mutatók teszik könnyebbé.

BUDAI LÁSZLÓ neve a hatvanas évek közepétől szerepel a középiskolai angol nyelvi 
tankönyvek címlapján. Közel félszáz könyv szerzője, illetve társszerzője. Közis
mertebb művei a gimnáziumi angol nyelvi tankönyveken - köztük az igen népszerű 
Angol nyelvi gyakorlatokon - kívül a Kevés szóval angolul, a Steps, a határainkon túl is 
kedvelt English Grammar és a Corvina kiadásában megjelent Magyar-angol nyelvtani 
feladatsorok kulccsal és magyarázatokkal.

272 oldal, 2200 Ft


