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HÍREK

BALOGH JÓZSEF

Összefoglaló a II. Nemzetközi, francia – olasz –  
spanyol nyelvû, a szaknyelvek kutatása 

és oktatása konferenciáról

A három nyelvű konferencia (Colloque international trilingue français – italien – espagnol. 
Langues de spécialité: Recherches et formations / Convegno internazionale trilingue francese 
– italiano – spagnolo. Linguaggi settoriali: Ricerche e formazioni / Conferencia international 
trilingüe francés – italiano – español. Lenguajes para propósitos específicos: Investigaciones 
y formaciones) megrendezésére 2008. június 13–14. között került sor Veszprémben, a Pannon 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara Francia Nyelv és Irodalom Tanszékének szervezésében.

A két nap alatt mintegy 60 fő vett részt a nemzetközi kollokviumon, ahol 27 előadás hang-
zott el 6 szekcióban.Az előadások kivonatát tartalmazó kötet, valamint a programfüzet elekt-
ronikus formában elérhető a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának honlapjáról 
(http://www.uni-pannon.hu).

Az első napon az angol, francia, olasz és spanyol nyelvű megnyitó után a 2-2 francia, olasz 
és spanyol szekció ezen szaknyelvek kutatásának és oktatásának különböző aspektusaival fog-
lalkozott, mint például
•	 a francia jogi terminusok kulturális referenciája,
•	 az anglicizmusok a francia fotónyelvben,
•	 a francia nyelv hatása a bulgár nyelvre,
•	 a francia gazdasági szaknyelv jellemzői és oktatása,
•	 az olasz szaknyelvek kutatásának tendenciái,
•	 az olasz reklámszövegek,
•	 az olasz pénzügyi szaknyelv oktatása,
•	 spanyol szaknyelvi szövegek fordítása,
•	 az interkulturalitás és a spanyol szaknyelvek viszonya.

A konferenciák történetében hagyományként este fogadásra került sor, a veszprémi Tapó 
Fogadó és Királyi Étteremben a vendégek a több fogásos, ízletes vacsora mellett egy színvo-
nalas és szórakoztató tematikus reneszánsz-estnek is örvendhettek.

A második napon 7 francia nyelvű előadás hangzott el kerekasztal-beszélgetésekkel egybe-
kötve; mindegyik a francia szaknyelvekkel kapcsolatos aktuális kérdéseket, problémákat tár-
gyalt és lehetséges megoldásokat keresett:
•	 Hortobágyi Ildikó (Pannon Egyetem, Veszprém, Angol-Amerikai Intézet): Politique 

linguistique et langues de spécialité;
•	 Kelemen Éva (Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest): Traduction et langue de 

spécialité;
•	 Michel Soignet (Francia Intézet, Budapest, Frankofón ügyek felelőse): Proposition de 

classification des types de discours en français pour objectifs spécifiques;
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•	 Mihalovics Árpád (Pannon Egyetem, Veszprém, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék): 
Niveaux d’analyse des textes de communication politique;

•	 Ortutay Katalin (Pannon Egyetem, Veszprém, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék): Le 
français juridique;

•	 Szladek Emese Zsuzsanna (Pannon Egyetem, Veszprém, Francia Nyelv és Irodalom Tan-
szék): Enseignement des langues de spécialité;

•	 Törökné Szilágyi Katalin (Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest): Les problèmes de 
l’enseignement du langage technique en Hongrie.

A fenti előadások a Quelles sont les différentes problématiques du français pour objectifs 
spécifiques központi téma köré csoportosultak. A beszélgetések moderátori szerepét Annie 
Auroux (Francia Intézet, Budapest, kulturális attasé) vállalta.

A konferencia mérlegét Frédéric Rauser (Francia Intézet, Budapest, oktatási együttműködé-
si attasé) és Mihalovics Árpád (Külügyi ügyekért felelős rektorhelyettes, tanszékvezető egye-
temi tanár, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék, Pannon Egyetem, Veszprém) vonták meg, 
valamint vázolták a továbblépés perspektíváit is.

Összességében megállapítható, hogy a konferencián egyenletesen magas színvonalú elő-
adások hangzottak el. Ezekből, illetve a beküldött cikkekből kötet készül nyomtatott formá-
ban. A kiadvány 2008 decemberére készül el, de a publikációk „on-line” is elérhetőek lesznek 
a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának honlapjáról. A tanulmányokat országosan 
elismert szakemberek lektorálják.

A Pannon Egyetem Francia Nyelv és Irodalom Tanszéke részéről a szervezők ezúton is 
köszönetüket fejezik ki az Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságá-
nak közreműködéséért, valamint a Francia Nagykövetségnek, a budapesti Francia Intézetnek, 
továbbá az Olasz Nagykövetségnek és a budapesti Olasz Kultúrintézetnek anyagi támogatásu-
kért.
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Tipográfiai útmutató a Modern Nyelvoktatás szerzőinek*

▪  A Modern Nyelvoktatás oldalai B5-ös méretűek (176×250 mm), az oldaltükör (ahová a szöveg 
kerül) 132	×	190 mm. Az ábrák és nagy méretű táblázatok összeállításakor ezt kell szem előtt 
tartani! Tehát a táblázatok maximum 132 mm szélesek, 190 mm magasak lehetnek. Természete-
sen elsősorban a szélességre kell figyelni, hiszen a táblázat sorai átfuthatnak egy másik oldalra, 
de az oszlopai oldalirányban nem terjeszkedhetnek; a túl nagy tartalom csak az olvashatóság 
kárára történő betűméret-csökkentéssel illeszthető az adott szélességbe.

▪  A táblázatok	szabványos szövege 8/11-es [értsd: 8 pontos betűméret, 11 pontos sorköz] Arial, 
a tanulmányok	szövege 11/12-es Times New Roman, a könyvszemlék	szövege 10/11,5 Times 
New Roman.

▪  A Modern Nyelvoktatás belívei – esetleges hirdetések kivételével – mindig fekete-fehérben je-
lennek meg. Két különböző szín nyomtatásban teljesen hasonló szürke tónust eredményez(het). 
Ne	használjanak	 tehát	 színeket szövegek kiemelésére; ábrákban, táblázatokban! Ábrákban, 
kördiagramokban a különböző	(fekete-fehér)	minták/kitöltések (különböző irányú vonalak, 
négyzethálók, hullámos vonalak, pontok stb.) használata javasolt.

▪  Oszlopos diagramnál ne használjanak háttérszínt: fehér legyen a kitöltő szín!
▪  Diagramnál nem kell erőltetni a térhatásúakat. Eléggé egyértelműek a kétdimenziós oszlopok, 

kördiagramok.
▪  Két oszlop/körcikk megkülönböztetésére legjobb és legegyszerűbb a fekete és fehér szín alkal-

mazása.
▪  Diagramok, ábrák esetében lehetőleg egyfajta (lehetőleg normál) betűtípust kérünk. A diagra-

mok, ábrák megnevezését, a „képaláírást” nem szükséges a diagramon/ábrán elhelyezni, inkább 
a szövegbe kerüljenek.

▪  Képek digitalizálásakor a következő beállításokat célszerű használni:
–  Fotók,	szürkeárnyalatos	képek esetén: 150–200 dpi, 1:1 méret, „szürkeárnyalatos kép” be-

állítás (nem szükséges RGB, CMYK). .tif kiterjesztést javasolunk. Mivel a Modern Nyelvok-
tatás fekete-fehér, a színes fotókat elégséges fekete-fehér fotóként szkennelni.

–		Vonalas	 rajzok,	grafikák esetén (azaz amelyeken csak fekete és fehér szín van, és nincs 
szürkeárnyalat; például egy karikatúra, lapon szöveg…): 400–600 dpi, „bittérképes” vagy 
„vonalas rajz” beállítás (nem szükséges RGB, CMYK). .tif kiterjesztést javasolunk.

▪  Kérjük, kerüljék az automatikus sorszámozást, felsorolást – ezeket a tördelőprogram nem ve- 
szi át!

▪  Ne tegyenek/hagyjanak a szövegbe(n) aktív hiperhivatkozásokat!
▪  Kérjük, hogy a tanulmányban szereplő képfájlokat, csatolmányokat (.tif, .jpg, .bmp, .pdf stb.) 
külön	mellékelve	(is) küldjék a dolgozathoz, azaz nem szükséges beágyazni őket a szövegbe, 
mert nem emelhetők ki onnan szerkeszthető módon (csak feleslegesen nagy szövegfájlt eredmé-
nyeznek). Elég jelezni a helyet, hová kerüljenek. Mivel a leggyakrabban használt sablon az 
A4-es, a tördelt verzió viszont annál jóval kisebb méretű, nem biztos, hogy a képek a szerző 
által elképzelt helyre kerülnek (például mert nem férnek rá az oldalra). Sok kép/ábra esetén 
torlódás, csúszás állhat elő. Nem szerencsés tehát „az alábbi képen”, „a következő ábrán” szó-
fordulatok használata, inkább a pontos (és „oldalfüggetlen”) utalást javasoljuk: „a 3. ábrán”, „a 
4. képen” stb.

 A Tinta Könyvkiadó tördelőszerkesztője kérésünkre állította össze az útmutatót folyóiratunk 
számára. – A szerk. 


