
HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK

Tisztelt olvasóink!

Folyóiratunk a jövőben is folyamatos tájékoztatást szeretne adni a 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 közzé tehessük őket, és így minél több érdeklődő szerezhessen tudomást a kü
szöbön álló szakmai eseményekről.

Együttműködésüket előre is köszönöm.
Szablyár Anna 

rovatvezető

Beszámoló a tavaszi fordítói konferenciáról

„A magyar fordítók és tolmácsok napja” 
rendezvény keretében 2005. március 31- 
én hetedik alkalommal tartották meg Bu
dapesten, az ELTE BTK Múzeum körúti 
épületének dékáni tanácstermében a „For
dítástudomány” című tudományos konfe
renciát, és a konferenciához hagyományo
san csatlakozó öregdiák találkozót. A ren
dezvény második napján, 2005. április 
1-én, az Országos Fordító- és Fordításhite
lesítő Iroda (OFFI Rt.), az ELTE Fordító- 
és Tolmácsképző Központja (ELTE FTK), 
a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesü
lete (MFTE) és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara (BKIK) közös szakmai kon
ferenciájának adott otthont a MTESZ Pesti 
Konferencia Központ irodaháza.

A tudományos tanácskozás előadásait 
három fő rendező elv kapcsolta össze. Elő
ször a Fordítástudományi PhD Program 
hallgatói mutatkoztak be rövid beszámo
lóikkal, majd az őket követő előadások az 
Európai Unión belül vizsgálták a fordítást 
és a tolmácsolást, s végül átfogó képet kap
hattunk a nyelvi közvetítői szakma jelené
ről az Európai Unióban. Mindkét napot 
feszített szakmai munkarend jellemezte, s 
a személyesebb gondolatcserére a kávé

szünetekben, illetve a napot záró állófoga
dások alkalmával nyílt lehetőség.

Kovács Péterné, Dudás Andrea a kor
pusznyelvészeti eszközök felhasználását 
vizsgálta a turisztikai szövegek elemzésé
nél. Vándor Judit az újrafordítás és az 
adaptáció létrejöttének okait, célját, illet
ve jellemzőit hasonlította össze. Szabó Hel
ga a fordítás és az ideológia kapcsolatának 
eddig mostohán kezelt témakörét válasz
totta előadása tárgyául. Horváth Péter Iván 
a személynevek fordításának kérdését tag
lalta. Paksy Eszter a szerzői jelenlétet, az 
író kommunikációs szándékát kifejező ele
meket hasonlította össze eredeti francia és 
a fordításukként keletkezett magyar pub
licisztikai szövegekben. Somos Edit és 
Jantsits Ágnes előadásai a tolmácsolással 
foglalkoztak. Somos a retorika felől köze
lítve vizsgálta a szövegek beágyazottságát 
az adott nyelvi kultúrába, s az ebből követ
kező tolmácsolási feladatokat. Jantsits a 
modern technikai eszközök segítségével 
megvalósuló médiatolmácsolás fajtáit, il
letve nehézségeit ismertette. Lengyel Ist
ván a terminusok szerepét vizsgálta a for
dítási folyamatban.

A Fordítástudományi PhD Program hall-
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gatóinak előadásai után az Európai Unió
ban felmerülő tolmácsolási és fordítási ki
hívások kerültek a beszámolók középpont
jába. Prószéky Gábor, a MorphoLogic 
igazgatója, a fordítót segítő legújabb szá
mítógépes eszközöket vázolta fel. A fogal
mazástámogatás mellett mára már nyelv
technológiai alkalmazások támogatják a 
fordítást, a megértést és a keresést is (szó
tárprogram, fordítómemória, digitális ter- 
minológus, a gépi tanulást segítő szöveg
korpusz). A gépi fordítóprogramoknak 
kétségtelen előnye, hogy formamegőrzők, 
és mára már a szövegkörnyezet figyelem
bevételével képesek mondatszintű fordítá
sokat készíteni.

Somsich Réka, az Igazságügyi Minisz
térium Európai Ügyek Főosztályának fő
osztályvezető helyettese, az európai uniós 
joganyagok fordításának folyamatát, a for
dítási, illetve az ügymeneti nehézségeket 
ismertette. Volford Katalin, az Európai Par
lament tolmácsa, a parlamenti tolmács
munkával járó kihívásokat és szépségeket 
vázolta vetített képekkel illusztrált előadá
sában. A csatlakozás utáni többnyelvű 
kommunikáció mindennapos gyakorlatát 
mutatta be Kertész-Farkas Csaba is, az 
Európai Központi Bank magyar fordítója, 
akinek beszámolójából megismerhettük a 
bankon belüli, lényegében angol munka
nyelvű és a bank külvilág felé irányuló, 
nemzeti nyelveken folytatott kommuniká
ciójának főbb vezérlő elveit.

A konferencia második napját Szappa

nos Géza, az OFFI Rt. vezérigazgatója nyi
totta meg, aki felszólalásában üdvözölte a 
kamara felállításáról szóló, már régóta szor
galmazott törvény megszületését. Szappa
nos az ez év június 30-án megalakítandó 
kamara működésétől várja, hogy a fordító 
és tolmács szakma hazánkban ismét vissza
nyerje hitelességét az engedélyek képesí
téshez kötött kiadásának köszönhetően.

A tudományos tanácskozás másodnap
ján az ELTE FTK oktatói tekintették át a 
nyelvi közvetítő szakma jelenét. Klaudy 
Kinga a fordítás szövegszintű problémáit 
elemezte, azon belül a választás művele
tét, mely lehet lexikai (nem terminus érté
kű lexika vagy a reáliák fordítása), gram
matikai vagy éppen mondatszerkesztést 
érintő, mint a szintemelés, a regresszív és 
progresszív téma-réma viszony és az exp
licit és implicit utalások.

Kúrián Ágnes a fordításoktatásban he
lyezte el a terminológia szerepét, mivel a 
fordítónak meg kell tanulnia az adott szö
vegre jellemző eseti terminológia kialakí
tását, illetve kezelését. Szabari Krisztina 
szintén az oktatás felől közelített. Előadá
sában a fordítás és a tolmácsolás közötti 
különbségeket vette számba, s ezt történeti 
kitekintővel színesítette. Végezetül G. 
Láng Zsuzsa ismertette a blattolást, a for
dítási és tolmácsolási jegyeket egyesítő 
nyelvi közvetítői feladatot, illetve ennek 
jellegzetességeit és buktatóit.

Péch Olivia

Beszámoló a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszusról

A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszus a Miskolci Egyetem Modem 
Filológiai Intézete, a MANYE és az MTA 
Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsá
ga szervezésében „A VILÁG NYELVEI - 

A NYELVEK VILÁGA. Soknyelvűség a 
gazdaságban, a tudományban és az okta
tásban” címmel került megrendezésre 
2005. április 7-9. között a Miskolci Egye
temen.
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A szakmai program a hagyományok 
szerint alakult. Első nap délelőtt az alkal
mazott nyelvészeti tanszékek vezetőinek 
értekezlete zajlott, amelynek fő témája volt 
az alkalmazott nyelvészeti tanszékek sze
repe és lehetőségei az új, átalakuló felső
oktatási rendszerben. E témával a kong
resszus egyik esti kerekasztal-beszélgetése 
is foglalkozott, melynek sajnálatos módon 
külön aktualitást adott a hír, hogy a böl
csész képesítési követelmények hiányában 
az új rendszer legkorábban 2007-ben in
dulhat a bölcsészképzésben.

A délutánt a nyitó plenáris ülés töltöt
te ki. A kongresszus díszvendége volt Ma
gyar Bálint oktatási miniszter, aki „Idegen 
nyelvek és felsőoktatás” címmel tartotta 
meg előadását a hivatalos megnyitó után. 
Bakonyi István Gárdus Jánosra, a MANYE 
első főtitkárára, a Miskolci Egyetem pro
fesszorára emlékezve tartotta meg emléke
ző beszédét. Két plenáris előadás hangzott 
el: elsőként Gósy Mária, a 2004. évi Bras
sai Sámuel-díj kitüntetettje tartotta meg 
nagysikerű előadását „Beszédészlelés: fo
lyamatok, stratégiák, modellek” címmel, a 
másodikként Szépe György, a MANYE 
elnöke, aki a MANYE és az alkalmazott 
nyelvészeti kongresszusok előző 15 évé
re emlékezett vissza. Hagyományosan a 
plenáris ülésen kerül átadásra minden év
ben a Brassai Sámuel-díj, amely adomá
nyozható mindazoknak, akik az alkalma
zott nyelvészet területén kiemelkedő tel
jesítményt nyújtanak, akik a MANYE 
tevékenységében az egyesület tagjaként 
aktívan részt vesznek, illetve mindazoknak 
a magyar és nem magyar állampolgárok
nak, akik az egyesület tevékenységét nagy 
mértékben támogatják. A 2005. évi 
Brassai-díj kitüntetettje Prószéky Gábor, 
akinek laudációját KisÁdám mondta el. (A 
laudáció szövege a MANYE honlapján 
olvasható: http://www.manye.pte.hu)

Az esti kerékasztalok négy téma körül 
csoportosultak: A „Nyelvoktatás és vizs

gáztatás” kerekasztal vezetője Bárdos Je
nő, a felkért hozzászólók Barabás László, 
Sturcz Zoltán, Rébék-Nagy Gábor és az 
OM képviselője voltak. A „Quo vadis al
kalmazott nyelvészet?” téma hozzászólói 
a felsőoktatási átalakulás kapcsán fejtették 
ki véleményüket. A vita vezetői Bánréti 
Zoltán és Lengyel Zsolt, a felkért hozzá
szólók Gecső Tamás, Simigné Fenyő Sa
rolta, Tóth Szergej és Szűcs Tibor voltak. 
A „Nemek és nyelvek (Gender Studies)” 
kerekasztal népszerű témájáról nyitott vita 
vezetői Szépe György és Sándor Klára vol
tak, felkért hozzászólói pedig Barát Er
zsébet, Huszár Ágnes, Kolompár Hajnal
ka és Székács Anna. A „Terminológia” té
májú vitaülésnek külön aktualitást adott a 
MaTT, a Magyar Nyelv Terminológiai Ta
nácsának megalakulási folyamata az 
UNESCO keretében. Magyarországon sok
rétű terminológiával kapcsolatos tevé
kenység folyik, ám legtöbbször egymástól 
elszigetelve. A MaTT egyik fő feladata egy 
széles nemzeti/nyelvi terminológiai kon
textus kialakítása. A kerekasztal egyik cél
ja volt a MaTT megalakulásáról és falada
tairól történő híradás, valamint a Magyar
országon folyó terminológiai munkálatok 
egymással és a szűkebb szakmai közösség
gel történő megismertetése. A kerekasztalt 
Fóris Ágota vezette, felkért hozzászólók 
voltak Muráth Judit, Várnai Judit Szilvia, 
Pusztay János, Voigt Vilmos és Kis Adám. 
A témához többen is hozzászóltak, és szé
les körű információcsere kezdődött, amely 
a kongresszus után is folytatódott.

Az első nap eseményeit az Egyetem dísz
termében a résztvevők számára adott foga
dás zárta.

A szekcióülések a második és harma
dik nap zajlottak. A kongresszus körül
belül 450 részvevője közül 270-en tartot
tak előadást 15 szekcióban. A szekciók az 
alábbiak voltak: Szaknyelvi kommuniká
ció I és II; Interkulturális kommunikáció 
- EU nyelvhasználat, kontrasztív nyelvé-

http://www.manye.pte.hu
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szét; Magyar mint idegen nyelv; Nyelvé
szet és informatika; Nyelvpedagógia; For
dítástudomány I és II; Nyelvpolitika; Al
kalmazott szociolingvisztika; Alkalmazott 
pszicholingvisztika; Alkalmazott szöveg
nyelvészet, stilisztika; Lexikográfia; Al
kalmazott nyelvészet az anyanyelvi ne
velésben; Metainformációs kutatások; A 
Világ-Nyelv program első évének tapasz
talatai. A szekcióülések helyszíne, a Mis
kolci Egyetem Továbbképző Központja és 
Műhelycsarnoka kellemes meglepetést je
lentett a részvevőknek, hiszen egy liget kö
zepén, gyönyörűen felújított, a legmoder
nebb technikával felszerelt termekben hall
gathatták az előadásokat. Minden szekció 
számára biztosított volt az írásvetítő, a szá
mítógép és a projektor, és technikusok se
gítették az előadók munkáját. A termek
ben, valamint a folyosókon és a büfében 
kényelmesen elfértek nemcsak a résztve
vők, de a könyvkiállító cégek standjai is.

Részletesebben a Lexikográfia szekci
óról számolok be, amelyben a két munka
nap során összesen 20 előadás hangzott el: 
P. Csige Katalin’. Frazeologizmusok a szó
tárakban; Lőrinci Julianna’. Grammatikai 
variáns vagy szinonima?; Répási György- 
né\ A „hallás”-t mint érzékelést kifejező 
orosz igék szemantikája; Kovács Éva’. Az 
angol főnevesült ige + viszonyszós szerke
zetek sajátosságai; Töltéssy Zoltán’. Azo
nos hangzású szavak az angol nyelvben; 
Kiss Gábor: A legismertebb magyar köz
mondások gyakorisága a Világhálón; Kiss 
Mónika: A frazeológiai hamis barátokról 
magyar - francia példák alapján; Őrsi Ti
bor: A poliszémia szerepe francia kereszt
rejtvényekben; Zsemlyéi Borbála: A -d ki
csinyítő képző földrajzi elterjedése az Er
délyi magyar szótörténeti tár alapján; 
Császi Ildikó: Lakópark, lakókert, reziden
cia, village és a többiek; Magay Tamás: 
Visszásságok a szótárkiadásban. A szótár
kritika hiánya; FórisÁgota: A nyelvi és az 
enciklopédikus információk a szótári je

lentés-meghatározásában; Langanke, Ul
rich: Fuzzy strategies in Hypermedia-On- 
line-Dictionaries - solutions beyond bina
ry logic; Jablonkai Réka - Nagy Éva: Gaz
dasági szókincstár különleges rendező 
elvekkel; Muráth Judit: Szótárhasználat 
közgazdász hallgatók körében - egy fel
mérés tanulságai; Solymosi Mária: Gene
tikai terminusok összehasonlító vizsgálata 
köznyelvi szótárakban; Bérces Edit: On
line sportszótárak magyar nyelven; Stei- 
nerné Molnár Judit: Methodisches Fach
wörterbuch; Hollós Zita: Korpuszalapú 
magyar-német szintagmatikus tanulói szó
tár koncepciója; Jákó Monika: Variációk 
egy témára, avagy: reakciók egy tulajdon
ságra. Az elhangzott előadások számos té
mát öleltek fel a lexikográfia témakörén 
belül. Nagyszámú kutató foglalkozott elő
adásában a frazémák és a frazeológiai szó
tárak kérdéseivel, új szótárak szerkesztési 
koncepciójával, a szótárszerkesztési mun
kák során felmerült problémákkal és ezek 
megoldási lehetőségeivel. A szakszótári 
vizsgálatok, ezen belül a terminológiai és 
terminográfiai munkák jelentős szerepét, 
egyre nagyobb fontosságát a számos ilyen 
típusú vizsgálat, kutatási anyag ismertetése 
bizonyította. A szekcióban többször ala
kult ki hasznos szakmai vita, ami várható
an hozzájárul a lexikográfia területén fo
lyó kutatások ösztönzéséhez, valamint ez
által gyümölcsöző szakmai kapcsolatok 
kialakítása is lehetővé válik. A szekció 
munkáját szekcióelnöki tisztségében és 
előadásával is megtisztelte Magay Tamás, 
az MTA Szótári Munkabizottság elnöke 
(http://www.mta.hu/nytud/bizszotar.htm).

A második nap késő délután került sor 
a MANYE közgyűlésére. A közgyűlésen 
a tisztségviselők beszámolói hangzottak el 
a 2004-es évről, valamint a 2005-ös évre 
terjesztették elő a terveket, melyeket a köz
gyűlés elfogadott. A MANYE választmá
nyának határozata alapján a 2004. évtől az 
egyesület választmánya tiszteleti tagokat

http://www.mta.hu/nytud/bizszotar.htm
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választ. A tiszteleti tagságra vonatkozóan 
az alapszabályzat alapján az egyesület tisz
teleti tagja lehet minden olyan személy, aki 
tevékenységével kiemelkedően hozzájá
rult az egyesület céljainak megvalósításá
hoz. 2005-ben a MANYE választmánya 
Hell György alkalmazott nyelvészt válasz
totta tiszteleti tagjává, akinek laudációját 
Stephanides Éva tartotta. (A laudáció ol
vasható a MANYE honlapján.)

A kongresszus harmadik napja a Világ- 
Nyelv program keretében telt. A „Világ- 
Nyelv program első évének tapasztalatai” 
szekció előadásai a kongresszus utolsó mun
kanapján hangzottak el: Borgulya lstvánné 
- Somogyvári Márta - Sümeginé Dobrai 
Katalin: Tartalomalapú németnyelv-okta- 
tás az egyetemi közgazdászképzésben; Lip
tai Beáta: Interkulturális kommunikáció 
német nyelven; Furcsa Laura: Idegen 
nyelv tanítása hátrányos helyzetű gyerme
kek számára - Egy Előre fuss pályázat ta
nulságai. A három előadás közül kettő a 
„Szakma + nyelv felsőfokon” alprogram 
nyertes pályázataiból, azok megvalósítása 
során szerzett tapasztalatokból mutatott be 
két német nyelvű oktatásra épülő tartalom
alapú oktatási formát. Mindkét program 
eredményei közé tartozik a tananyag ki

dolgozása és könyv formájában történő 
megjelentetése. A harmadik előadás egy 
„Előre fuss” pályázat eredményeit, megva
lósulásának pozitív kicsengését és hasz
nosságát analizálta.

A záró plenáris ülés előadását Medgyes 
Péter tartotta „A Világ-nyelv pályázat ta
pasztalatai” címmel, amelyet a kongresz- 
szus szekcióbeszámolói és hasznos szak
mai vita követettek.

A kongresszus minden anyaga (körle
velek, program, absztraktok stb.), valamint 
a kongresszuson készült fotók, a szekció
beszámolók, a kongresszusra elkészült kö
tetek listája hozzáférhetők a MANYE hon
lapján (http://www.manye.pte.hu). Itt lehet 
nyomon követni az előadások írott anya
gából összeállításra kerülő kötet munkála
tait és a kongresszus más utómunkálatait is.

A kongresszus kiváló megszervezésé
ért és lebonyolításáért minden elismerés 
megilleti a programbizottságot (elnöke 
Klaudy Kinga, titkára Simigné Fenyő Sa
rolta), a szervezőbizottságot (elnöke Vá- 
radi Tamás, titkára Dobos Csilla), és a 
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi 
Kara Modern Filológiai Intézetének mun
katársait.

Fóris Ágota

http://www.manye.pte.hu
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KONGRESSZUSI NAPTÁR
Szeptember 8-11.
Német mint idegen nyelv európai 
módon
Színhely: Budapest, Magyarország
Felvilágosítás:
Web: http://www.daf-netzwerke.org/ 
tagungen/ergebnisse/konferenz2005-10/

Szeptember 14-17.
EuroSLA (European Second Language 
Association) konferencia
Színhely: Dubrovnik, Horvátország
Felvilágosítás:
E-maiI: Christine.dimroth@m pi.nl
Web: http://www. unizg.hr/eurosla2005

Szeptember 15-17.
A BAAL (British Association for
Applied Linguistics) éves kongresszusa
Színhely: Bristol, Anglia
Téma: Nyelv, kultúra és identitás az 
alkalmazott nyelvészetben
Felvilágosítás:
E-mail: admin@baal.org.uk
Web: http://www.baal.org.uk/ 
conf2005.htm

Szeptember 16-18.
Nemzetközi online konferencia az 
idegennyelv-tanításról
Színhely és felvilágosítás: http:// 
www. readingmatrix, com/ 
onlineconference/index.html

Szeptember 20-23.
4. Nemzetközi kontrasztív nyelvészeti 
konferencia
Színhely: Santiago de Compostela, 
Spanyolország
Felvilágosítás:
Dr. Cristina Mourón-Figueroa, 
e-mail: iacrismf@usc.es
Dr. Teresa Moralejo-Gárate, 
e-mail: iamora@usc.es

Szeptember 22-24.
A GAL (Gesellschaft für Angewandte 
Linguistik) éves konferenciája
Téma: Professzionalitás
és kommunikáció
Színhely: Koblenz, Németország
Felvilágosítás:
Web:
http://www. uni-koblenz. del~ga!05l

Október 3-6.
21. Nyelvoktatás-módszertani 
kongresszus
Színhely: München, Németország 
Felvilágosítás:
Web: http://www.dgff2005.lmu.de

Október 20-22.
I. Litván alkalmazott nyelvészeti 
konferencia
Színhely: Vilnius, Litvánia
Téma: Nyelvek és emberek: jelen és jövő 
Felvilágosítás: Lina Vaskeviciené, 
e-ma i I : lina. vaskeviciene@flf. vu. It

Október 29-30.
4. Nemzetközi kommunikációs és 
fordítástudományi konferencia
Színhely: Temesvár, Románia
Felvilágosítás:
e-mail: dc@ceft.utt.ro

Október 29-31.
Osztrák nyelvészkonferencia
Színhely: Graz, Ausztria 
Felvilágosítás: Institut für
Sprachwissenschaft, 
Karl-Franzens-Universität Graz,
Merangasse 70, A- 8010 Graz 
Tel.:43-316-380-2415;
Fax: 43-316-380-9780
Web: http://www-gewi.uni-graz.at/ling/ 
oeling2005/

http://www.daf-netzwerke.org/
unizg.hr/eurosla2005
mailto:admin@baal.org.uk
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November 10-11.
Az ASLA (Swedish Association of 
Applied Linguistics) konferenciája
Színhely: Växjö, Svédország
Felvilágosítás:
Web: http://www.hum.vxu.se/forskn/ 
konferens/asla2005/

November 11-12.
EXPOLINGUA Praha 2005
Színhely: Prága, Csehország
Felvilágosítás:
Web: http://www.expolingua.cz

November 18-20.
EXPOLINGUA Berlin 2005
Színhely: Berlin, Németország
Felvilágosítás:
Web: http://www.expolingua.com

2006
Január 11-13.
Budapesti uralisztikai workshop
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás: MTA Nyelvtudományi 
Intézet
E-mail: bum5@nytud.hu
Web: http://www.nytud.hu/bum5

Január 17-19.
3. Európai Fonológiai konferencia 
(OCP 3)
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás: MTA, Nyelvtudományi 
Intézet, Tóth Marianna
Web: http://nytud.hu/ocp3/

Január 20-22.
A Kínai Nyelvészek Európai 
Egyesületének konferenciája (EACL-4)
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás: MTA, Nyelvtudományi 
Intézet, ELTE Kelet-Ázsiai Tanszék
Fax: 322-9297 (Bartos Huba)
E-mail: eacl4@nytud.hu
Web: http://www.nytud.hu/eacl4/

Január 27-29.
A GeSuS (Gesellschaft für Sprache und 
Sprachen) 14. konferenciája
Színhely: Trnava, Szlovákia
Téma: Nyelv és nyelvek a közép-kelet- 
európai térségben
E-mail: GeSuS@gesus.info
Web: http://www.gesus.info/Tagungen/  
Web: http://www.gesus.info/Trnava/ 
TrnavaNetz.pdf

Február 8-10.
Többnyelvűség és alkalmazott 
összehasonlító nyelvészet
Színhely: Brüsszel, Belgium
Felvilágosítás:
Web: http://tryelo.ehb.be/ 
maclconference/

Február 15-17.
A német nyelv Közép- és Kelet-Európa 
többnyelvű városközpontjaiban
Színhely: Regensburg, Németország 
Felvilágosítás:
E-mail: marek.nekula@sprachlit.uni- 
regensburg.de

Április 8-12.
Az IATEFL (International Association of 
Teachers of English as a Foreign 
Language) éves konferenciája
Színhely: Harrowgate, Anglia 
Felvilágosítás:
Web: http://www.iatefl.org/

http://www.hum.vxu.se/forskn/
http://www.expolingua.cz
http://www.expolingua.com
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http://www.iatefl.org/
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Május 5-6.
ERIC (European Resources for 
Intercultural Communication) 
konferencia

Színhely: Veszprém, Magyarország 
Felvilágosítás: Veszprémi Egyetem, 
Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Földes 
Csaba, Holicsek Szilvia
Web: http://www.fh-koeln.de/ERIC

Június 9-11.
EUROPHRAS 2006
Színhely: Veszprém, Magyarország 
Téma: A frazeológia diszciplináris és 
interdiszciplináris megközelítésben 
Felvilágosítás: Veszprémi Egyetem, 
Germanisztikai Intézet, Földes Csaba 
Tel.: 88/624 791
E-maiI: EUROPHRAS-2006@almos. vein.hu 
http://www.vein.hu/german/europhras- 
2006.htm

Június 15-17.
A FIPLV (Fédération Internationale des 
Preofesseurs de Langues Vivantes) 
világkongresszusa
Színhely: Göteborg, Svédország
Felvilágosítás:
Web: http://www.fiplv.org/

Augusztus 7-10.
21. Olvasási világkongresszus
Színhely: Budapest, Magyarország 
Felvilágosítás: ELTE és International 
Reading Association
E-mail: att/7a@oszk.hu,
mciambrone@reading.org
Web: http://www.reading.org/ 
association/meetings/world.html

Mäoemiai kiadó
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