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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 
pontosabb információkkal szolgálhassunk, szükségünk van a szervező, illetve a le
bonyolító intézmények együttműködésére.

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

Együttműködésüket előre is köszönöm.
Szablyár Anna 

rovatvezető

A többnyelvű Európa
Beszámoló a XIII. Magyar Alkalma
zott Nyelvészeti Kongresszusról

2003. április 14. és 16. között a Magyar Al
kalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok 
Egyesülete, a Magyar Tudományos Akadé
mia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályá
nak Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizott
sága, a Széchenyi István Egyetem és a Győr- 
Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 
rendezésében Győrött került sor a nagy ha
gyományokkal rendelkező Alkalmazott 
Nyelvészeti Kongresszusra. A rendezvény 
fórumot biztosított a közel 400 hazai és kül
földi (holland, német, osztrák, cseh, szlovák) 
résztvevő számára, hogy kutatási eredmé
nyeiket bemutassák és oktatási tapasztalatai
kat kicserélhessék.

A kongresszus mottójának választott fő
cím -A többnyelvű Európa - önmagáért be
szél és jól tükrözi az EU kapujában álló Ma
gyarország nyelvészeinek, a nyelvpolitika 
művelőinek, az oktatási kormányzat szakér
tőinek és gyakorló nyelvtanárainak széleskö
rű érdeklődését a nyelvoktatás és kutatás 
területén. A többnyelvű kompetencia az 
egyénnek az a fajta nyelvhasználati képes
sége, hogy társadalmi szereplőként folytatott 
kommunikációjában és interakcióiban több

nyelv és kultúra ismeretét tudja kamatoz
tatni.

A kongresszus hivatalos megnyitója előtt 
került sor az alkalmazott nyelvészeti tan
székvezetők és szakfelelősök MANYE által 
szervezett, immár hagyományosnak tekint
hető konzultációjára, ahol a különböző fel
sőoktatási intézményekből (Budapest, Mis
kolc, Szombathely, Veszprém, Gödöllő, 
Pécs, Szeged) érkezett szakemberek véle
ményt cserélhettek a tudományág aktuális 
kérdéseiről és a jövőbeni stratégiákról. A 
második nap délutánján pedig a MANYE 
közgyűlése tanácskozott.

A kongresszus elismertségét jelzi, hogy a 
hivatalos megnyitón és a plenáris ülésen 
nemcsak a kongresszus résztvevői vettek 
részt, hanem a győri Széchenyi István Egye
tem, a Győr-Moson-Sopron Megyei Peda
gógiai Intézet, Győr Város és Győr-Moson- 
Sopron Megye Önkormányzatának tiszt
ségviselői is megjelentek. Az ünnepélyes 
megnyitó alkalmával került sor a Brassai Sá
muel díj átadására, amelyet 2003-ban Len
gyel Zsolt (Veszprémi Egyetem) érdemelt ki. 
Rendkívüli érdeklődés fogadta a rendezvény 
plenáris előadóit: Evelyne Glaser (Johannes 
Kepler Egyetem, Linz) mindannyiunkat fog
lalkoztató kérdéseket vetett fel „A többnyel
vű Európa és az angol nyelv imperializmu-



A Nemzeti Tankönyvkiadó kiadványai nyelvvizsgára készülőknek

Angolból

56444 • Keresztúri - Timár: Gyakorlókönyv az angol írásbeli nyelvvizsgához
56452 • Dr. Katona Lucia: Gyakorlókönyv az angol szóbeli nyelvvizsgához, audio CD-vel 
56464 • Timár Eszter: Listening, kazettával
56463 • John Rogers: Reading
56461 • Szerdahelyi - Csomay: Writing

Németből

56446 • Antal - Deák - Mattis: Gyakorlókönyv a német írásbeli nyelvvizsgához
56410 • Lázár Györgyné: Wortwörtlich. Tematikus német szókincsgyűjtemény 

érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak
56430 • Bedő Éva: Abiturschule. Német feladatgyűjtemény érettségizőknek
56436 • Dömők Szilvia: Hören. Halláskészség-fejlesztő gyakorlókönyv, kazettával
56369 • Boócz - Barna - Kóczián - Leitner: Schreiben. íráskészség-fejlesztő 

gyakorlókönyv

A Librotrade kft. ajánlja
Oxford University Press

0194312437 • Oxford Collocations Dictionary for Learners of English 5168 Ft

Szerzői kiadás
9739936040 • Csata - Ambrus: Ötnyelvű kisszótár (magyarangolnémetfranciaromán) 2229 Ft

Librotrade Kft
9639328545 • Makiári Tamás: Német feladatlexikon kezdőknek és haladóknak III. 4300 Ft 
9639328634 • Margarete Grimm - Szőné Fülöp Dalma: Gyakorlókönyv hallás utáni 
szövegértéshez német középfok (kazettával) 2980 Ft

Panoráma Kft.
9637748164 • KissPappCsatlós: Lerne Gerne Deutsch 1 1960 Ft
9637748156 • Kiss - Papp: Lerne Gerne Deutsch 2 1780 Ft
9637748229 • Kiss - Papp: Lerne Gerne Deutsch 3 A német írásbeli nyelvvizsgákhoz 1899 Ft 

Grimm Kiadó
9639087645 • Fábián - Daniló: Olasz-magyar kifejezések és szólások szótára 2800 Ft

Aula Kiadó
9639478458 • Martinez Ágnes: Mosaico spanyol szókincsbövítö tankönyv 2950 Ft 
9639478482 • Hartmann - Horváth - Kun: Orosz nyelvtan gyakorlatokkal (2. kiadás) 4400Ft

•
A könyvek megvásárolhatók: Librotrade kft., 1173 Budapest, Pesti út 237., ® 254 0254 
Famulus könyvesbolt, 1137 Budapest, Újpesti rakpart 6., <£) 349 3656
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sa” címmel megtartott előadásában. Bárdos 
Jenő (Veszprémi Egyetem) „Alkalmazott 
nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában” 
címmel impozáns előadást tartott a plenáris 
előadásokon szokatlanul nagyszámú érdek
lődőnek. (Az előadás szövegét folyóiratunk 
mostani számának első cikkeként olvashat
ják azok, akik nem lehettek jelen Győrben. 
-A szerk. megj.)

Az első nap programját méltóképpen egé
szítették ki a kerekasztal-beszélgetések. A 
kongresszus szervezőinek célja a sokszínű
ség megteremtése volt, ami nehéz választás 
elé állította az érdeklődőket. Izgalmas be
szélgetések hangzottak el az alábbi témakö
rökben:

1) Multikulturalitás - modellértékű-e 
Svájc?

2) Megvalósítható-e a többnyelvűség az 
iskolai idegennyelv-oktatásban?

3) Egyházak és felekezetek a többnyelvű 
Európában.

4) A CERNET Projekt és a bécsi Európai 
Középiskola.

5) Változik-e a magyar nyelv a többnyel
vű Európában? Ha igen, miért és hogyan?

A kongresszus második és harmadik nap
ján a kongresszus 12 szekcióban folytató
dott, ahol közel 300 referátum hangzott el.

1) A magyar mint idegen nyelv határon 
innen és határon túl - az előadók oktatási 
kérdésekkel (a magyar tanításának nehézsé
gei, olvasási készségek fejlesztése, gramma
tika tanítása) és a nyelvváltás, kétnyelvűség 
és az akkulturáció problémakörével foglal
koztak.

2) Az idegen nyelv elsajátításának méré
se és értékelése - érintette mind az általános, 
mind a szaknyelvi vizsgákat.

3) EU- többnyelvűség - a szekcióban el
hangzott előadások többek között bemutat
ták az Európai Unió nyelvpolitikai dilemmá
it, a nyelvtanítási stratégiákat a többnyelvű 
Európában, az európai uniós prioritásokat 
különös tekintettel a nyelvi és kommuniká
ciós képességekre, valamint az európai lin
gua franca problémáját.

4) Fordítástudomány - szó esett egyházi

művek fordításáról, angol ifjúsági regények 
fordítási problémáiról, szakfordításról, az 
intelligens fordítómemória fejlesztéséről és 
a fordítástudományi doktori programokról.

5) Kontrasztív nyelvészet - ebben a szek
cióban megvalósult a tényleges többnyelvű
ség: angol-magyar, magyar-szerb, olasz- 
orosz-magyar, magyar-francia, német-ma
gyar kontrasztív vizsgálatokról hallhattak az 
érdeklődők.

6) Kultúraközi kommunikáció - az előadá
sok a következő kulcsszavak köré csoporto
síthatók: kultúraközi interakció, nyelvi visel
kedés, konszenzus, multikulturalitás a nyelv
órán, aglobalizáció-lokalizáció, kulturális 
kompetencia.

7) Nyelvészet és anyanyelvoktatás - az 
anyanyelv szerepe a felsőoktatásban és az 
idegen nyelvek oktatásában: a retorika taní
tásának a lehetőségétől a nyelvi-kommuni
kációs tréningek bemutatásáig.

8) Nyelvpolitika, nyelvtervezés - Számos 
megközelítésből mutatták be az előadók a 
harmadik évezred Európájának fontos kér
déseit: nyelvi konfliktusok, a nyelvek prefe
ráltsága, kisebbségi nyelvoktatás, nemzeti
ségi nyelvhasználat, világnyelvek és a 
globalizáció, akadémiai nyelvművelés, több
nyelvűség és kisebbségvédelem.

9) Pszicholingvisztika - az előadások be
bizonyították, mennyire szerteágazó tudo
mányterületről van szó: a többnyelvű men
tális lexikon vizsgálata, a szuicid viselkedés 
sajátosságai, a nyelvbotlás-korpuszok alkal
mazhatósága, az anyanyelvi jelnyelv-elsajá
títás kérdései mind olyan problémakörök, 
amelyeket megismerhettünk.

10) Szaknyelvi kommunikáció - a „legnép
szerűbb” szekció, avagy hogyan valósítha
tó meg, hogy több mint 40 előadás elhangoz
hasson másfél nap alatt. Az előadások bebi
zonyították, hogy szaknyelvi kommunikáció 
értelmezésénél új megközelítésre van szük
ség; a szaknyelvek kutatása új módszereket 
kíván; milyen globalizált tárgyalási stílusok, 
technikák és stratégiák vannak. Szó volt a 
gazdasági, jogi, orvosi, katonai és informa
tikai szaknyelvről, a nyelvhasználat kérdé-
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séről a magyar felsőoktatás idegen nyelvi 
képzésében és többek között a politikai 
nyelvhasználat pragmatikai vetületéről.

11) Számítógépes nyelvészet: lexikográfia 
és korpusznyelvészet - Mi a szótárok rendel
tetése a mai korban? Mi a szakszótárírás je
len és jövője? Korpusz alapú szakszótárak és 
egy- és többnyelvű korpuszok a fordítás
tudományban? Izgalmas kérdések és mind
ezekre választ is kaphattunk.

12) Szociolingvisztika - A már hagyomá
nyosnak tekinthető témák (politikai meta
fora, a jövevényszavak szemantikai funkciói, 
reklámnyelv) szoros kapcsolata az új prob
lémakörökkel (internetes nyelvhasználat, in

formatika és ember, DVD - új hatások és 
kihívások a nyelvtanulásban).

Győr szeretettel fogadta a résztvevőket; 
városnézés, klarinétkoncert, balett-bemuta
tó szolgálta kikapcsolódásukat.

A kongresszus záróülésén Medgyes Péter 
(Oktatási Minisztérium) bemutatta a Világ- 
Nyelv Programot, az Oktatási Minisztérium 
stratégiáját az idegennyelv-tudás fejlesztésé
hez. Problémaérzékeny előadás, aktív visz- 
szajelzés a résztvevők részéről - méltó be
fejezése egy sikeres kongresszusnak.

Ablonczyné Mihályka Lívia 
Görcsné Múzsái Viktória

KONGRESSZUSI NAPTÁR

Szeptember 1-4.

EUROSPEECH 2003
Színhely: Genf, Svájc
Felvilágosítás:
Web: http://www.eurospeech2003.org

Szeptember 3-9.

EUROCALL 2003
Színhely: Limerick, Írország
Felvilágosítás:
We b : h ttp://www. eurocall.o rg/co n fs/cfp/ 
euro2003cfp.htm

Szeptember 4-6.

3. Nemzetközi konferencia a 
harmadiknyelv-elsajátításról 
és a háromnyelvüségről
Színhely: Tralee, Írország
Felvilágosítás: Muiris O'Laoire
Department of Languages and 
Communication
School of Business and Social Studies 
Institute of Technology, Tralee, Ireland 
tel.: 353-66-7145600/2415 m.; fax: 353- 
66-712511
Web: http://www.spz.tu-darmstadt.de/L3

Szeptember 11-13.

10. Nemzetközi fordítói
és tolmácskonferencia
Színhely: Prága, Csehország
Felvilágosítás: Web: 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

Szeptember 19-21.

Az EUROSLA (European Second 
Language Association) 
2003. évi konferenciája
Színhely: Edinburgh, Skócia
Téma: Formális és funkcionális 
megközelízések a második nyelv 
elsajátítása során
Felvilágosítás: Web: http:// 
www. hw. ac. uk/lang WWW/eurosla/ 
eurosla03.htm

http://www.eurospeech2003.org
http://www.spz.tu-darmstadt.de/L3
http://utrl.ff.cuni.cz/
mailto:postegui@fil.uji.es
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Szeptember 25-27.

A GAL (Gesellschaft für Angewandte 
Linguistik) 34. konferenciája
Színhely: Tübingen, Németország
Felvilágosítás:
Web: http://www.gal-ev.de/ 
jahrestagungen/jahrestag_2003/
galJahrestag2003.htm

Október 1-4.

A DGFF (Deutsche Gesellschaft für 
Fremdsprachendidaktik)
20. nyelvtanítás-módszertani 
kongresszusa
Színhely: Frankfurt am Main, 
Németország
Felvilágosítás: Web: http://www.uni- 
frankfurt. de/fb 1O/dgff-kongress

Október 3-5.

A magyarországi IATEFL (International 
Association of Teachers of English as a 
Foreign Language) konferenciája
Színhely: Budapest, Magyarország 
Téma: Vizsgák és tesztelés
Felvilágosítás:
Web: http://www.iatefl.hu

Október 7-15.

6. Alkalmazott nyelvészeti és 
nyelvoktatási szimpózium
Színhely: Peking és/vagy Sanghaj, Kína 
Felvilágosítás: Kevin Zhang,
E-mail: kevinzzh@vip.163.com

Október 16-18.

7. Hispán szimpózum és
6. konferencia a spanyol és a portugál 
első és második nyelvként történő 
elsajátításáról
Színhely: Albuquerque, Új-Mexikó 
Felvilágosítás: Web: http://
www. unm. edu/~davee/symposium. html

November 14-16.

A BESIG (Business English Special Interest 
Group of IATEFL) konferenciája
Színhely: Rotterdam, Hollandia
Téma: Üzleti élet és nemzetközi kommu
nikáció
Felvilágosítás: BESIG 2003 Rotterdam 
Anneke Kistemaker, Conference 
Coordinator
Hogeschool Rotterdam, locatie HES
Kralingse Zoom 91, PO box 4030, 3006 
AA Rotterdam, Hollandia
Tel: 31 10 4526663; Fax: 31 10 4527051 
E-mail: conf2003@besig.org
Web: http://www.besig.org/conf2003

November 21-22.

A franciaországi TESOL (Teachers of 
English to Speakers of Other Languages) 
konferenciája
Színhely: Párizs, Franciaország 
Felvilágosítás: TESOL France, Télécom- 
Paris
46 rue Barrault, 75634 Paris Cedex 13, 
Franciaország
Tel.:/fax: 33 01 4581 7591
E-mail: tesol@enst.fr
Web: http://www.tesol-france.org

November 21-23.

EXPOLINGUA BERLIN
16. nyelvi és kulturális vásár
Színhely: Berlin, Németország 
Téma: Több nyelvet Európának! 
Felvilágosítás: Web: http:// 
www. expo lingua, com

November 26-28.

Jubileumi konferencia a Nemzetközi 
Fordítószövetség fennállásának 
50. évfordulója alkalmából
Színhely: Párizs, Franciaország 
Felvilágosítás: Web: http://www.fit- 
ift.org/emglish/meetings.html

http://www.gal-ev.de/
http://www.uni-frankfurt
http://www.iatefl.hu
mailto:kevinzzh@vip.163.com
mailto:conf2003@besig.org
http://www.besig.org/conf2003
mailto:tesol@enst.fr
http://www.tesol-france.org
http://www.fit-ift.org/emglish/meetings.html
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November 28-30.

Az egyiptomi TESOL (Teachers of English 
to Speakers of Other Languages) 
konferenciája
Színhely: Kairó, Egyiptom 
Felvilágosítás: 7 El Moushir Ahmad 
Ismail Street, Heliopolis, Cairo, Egyiptom 
Tel. (202) 267 5677/(202)267 5688/ Fax. 
(202) 2675699
E-mail: egtesol@egyptesol.org
Web: http://www.egyptesol.org

December 11-12.

4. Fordítási, tolmácsolási és 
terminológiai szimpózium

Színhely: Havanna, Kuba
Felvilágosítás: Web: http://
www. idict. cu/traduc_evento/index.htm

December 11-14.

A Görög Alkalmazott Nyelvészeti 
Egyesület 13. konferenciája
Színhely: Thessaloniki, Görögország 
Téma: Uj irányok az alkalmazott nyelvé
szetben
Felvilágosítás: Greek Applied Linguistic 
Association, School of English, Aristotle 
University, P. O. Box 58, 541 24 
Thessaloniki, Görögország
Tel.: 30 2310 997405, 997 456; fax: 30 
2310 997432
E-mail: gala-auth@enl.auth.gr
Web: http://enl.auth.gr/gala

2004

Február 19-20.

Az Olasz Alkalmazott Nyelvészeti 
Egyesület 4. kongresszusa
Színhely: Modena, Olaszország 
Felvilágosítás: Elena Favilla, 
E-mail: elena.favilla@iol.it

Március 11-13.

Fordításelméleti és -módszertani 
konferencia
Színhely: Saarbrücken, Németország 
Felvilágosítás: Heidrun Gerzymisch- 
Arbogast, Universität des Saarlandes 
(FR 4.6)
Postfach 15 11 50, 66041 Saarbrücken, 
Németország
Tel.: 00 49 - 6 81/3 02 - 42 48; fax: 00 49 - 
6 81/3 02 -63 07
E-Mail: info@euroconferences.info
Web: http://www.euroconferences.info/ 
saarbruecken.htm

Március 11-14.

Nemzetközi fonetikai workshop
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás:
E-mail: menyhart@nytud.hu?subject= 
kempelen2004
Tel.: 321-4830/172 m.; fax: 321 9297 
Web:
http://www. nytud.hu/kempelen2004.htm

Március 17-20.

5. Konferencia az új technológiák 
alkalmazásáról az idegennyelv-oktatásban
Színhely: Compiègne, Franciaország 
Felvilágosítás: Web: http://www.utc.fr/ 
'-untele/

Március 19-20.

A „Fórum a kétnyelvűségért" Alapítvány 
projektumot záró kollokviuma
Színhely: Biel/Bienne, Svájc
Téma: Kétnyelvű városok
Felvilágosítás:
Web: http://www. uni ne. ch/linguistique/ 
Bilbienne/pagebilbienne/actuel_all.html

mailto:egtesol@egyptesol.org
http://www.egyptesol.org
mailto:gala-auth@enl.auth.gr
http://enl.auth.gr/gala
mailto:elena.favilla@iol.it
http://www.utc.fr/

