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A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok,
a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete,

a MTA Debreceni Területi Bizottságának  
Nyelvtudományi Munkabizottsága

2010. augusztus 26–28. között megrendezi a

XX. MAgyAr ALkALMAzoTT 
NyeLvÉSzeTi koNgreSSzUST

Az	alkalmazott	nyelvészet	ma:	innováció,	technológia,	tradíció
címmel.

Házigazda:  a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok elnö-
ke és a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Fővédnök:  a Debreceni Egyetem rektora
Programbizottság:  Csűry István, Fóris Ágota, Kis Ádám, Klaudy Kinga 

(elnök), Pápay Kinga (titkár), Székely Gábor
Szervezőbizottság:  Agyagási Klára, Bánki Ágnes, Boda István, Csűry Ist-

ván (elnök), Forgács Anikó (gazdasági ügyintéző), Hu-
nyadi László, Mónos Katalin (titkár), Jiří Pilarský, 
Sárdi Csilla, Szikszainé Nagy Irma

Helyszín:  Debreceni Egyetem, Debrecen, Egyetem tér 1.

 Klaudy	Kinga	s.k.  SzőllősySebestyén	András	s.	k.
 a MANYE elnöke a MANYE főtitkára

Csűry	István	s.	k.
a Szervezőbizottság elnöke

MANye koNgreSSzUS

A konferencia célja

A MANYE-kongresszus immár két évtizede teremt fórumot a kárpát-medencei alkalmazott 
nyelvészeti kutatók, a köz-, illetve felsőoktatásban tevékenykedő nyelvtanárok és gyakorlati 
szakemberek (fordítók, szótárszerkesztők, nyelvkönyvírók, számítógépes nyelvészek stb.) 
számára.

A XX. – jubileumi – kongresszuson, mely alkalmat ad megünnepelnünk a Debreceni Egye-
tem egykori professzorának és díszdoktorának, a magyar nyelvtudomány és alkalmazott nyel-
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vészet meghatározó alakjának, Papp Ferenc akadémikusnak a 80. születési évfordulóját is, 
egyszerre törekszünk a változatosságra, a sokéves hagyományban megjelent tematika megje-
lenítésére s az egységre, az összetartó erővonalak, a különösen aktuálisként hangsúlyt érdemlő 
problémakörök felmutatására. Ezek: a nyelvtechnológia és a számítógépes nyelvészet, az ide-
gennyelv-oktatás és a nyelvi képzés a megváltozott társadalmi, gazdasági és pedagógiai kon-
textusban, nyelvi változás és az irodalmitól eltérő nyelvváltozatok az alkalmazott nyelvészet-
ben, valamint a szövegtani kutatások alkalmazott nyelvészeti aspektusai.

Tervezett témakörök

1.	Az	elméleti	nyelvészeti	alapoktól	az	alkalmazott	nyelvtudományig
1. Számítógépes nyelvfeldolgozás és nyelvtechnológia
2. Lexikológia és lexikográfia
3. Kontrasztív nyelvészet
4. Alkalmazott szociolingvisztika: nyelvpolitika, nyelvtervezés, nyelvi jogok
5. Alkalmazott pszicholingvisztika
6. Nyelvtörténet és alkalmazott nyelvészet
7. A szövegtani kutatások alkalmazott nyelvészeti aspektusai; alkalmazott stilisztika

2. Nyelv és kultúra
1. Fordítástudomány
2. Interkulturalitás, interkulturális kompetencia, interkulturális kommunikáció
3. Genderkutatás
4. Szaknyelvi kommunikáció és terminológia

3.	A	magyar	nyelvoktatás	és	perspektívái
1. A magyar mint anyanyelv oktatása és használata
2. A magyar mint idegen nyelv
3. Idegennyelv-oktatás: nyelvpedagógiai és technológiai kérdések

Tervezett kerekasztalok

•	 A magyar mint idegen nyelv lexikográfiai és tankönyvi háttere
•	 Köznyelv és szleng a lexikográfiában
•	 Államnyelvek és kisebbségi nyelvek a XXI. századi Európában
•	 Az internet kihívásai - könyvdigitalizálás és elektronikus könyvtárak

Publikáció

A kongresszuson elhangzott előadások szerkesztett változatát a benyújtott anyagok lektorálása 
és válogatása után két részben publikáljuk: az első rész nyomtatott kötet, a második CD.  
A cikkbenyújtás követelményeit (formátum, stylesheet, határidők) a kongresszus honlapján és 
a 3. körlevélben tesszük közzé.



93MANye kongresszus

Jelentkezés, információ

A kongresszusra jelentkezni kizárólag Interneten, az e célra szolgáló elektronikus felületen 
lehet, 2010. február 15-től. A jelentkezés a jelentkezési űrlap kitöltéséből és – előadási szándék 
esetén – a honlapon megadott kritériumok szerint elkészített absztrakt benyújtásából áll.

A kongresszus elsődleges nyelve a magyar, azonban a jelentkezők az absztraktjukban külön 
jelezhetik, ha idegen nyelven kívánnak előadást tartani.

A jelentkezéskor szintén jelezni kell, hogy az előadó szekció-előadást vagy poszter-bemu-
tatót kíván-e tartani. A kurrikulum- és korpuszfejlesztéssel kapcsolatos kutatások bemutatásá-
nak a poszter-szekció ad keretet. A posztereket – lektorálás után – elektronikus formában pub-
likáljuk.

Az absztraktok beküldési határideje: 2010. május 16.

Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2010. május 31-ig értesítjük.
A kongresszus honlapjának címe: www.manyexx.unideb.hu, mely elérhető a MANYE hon-

lapjáról (http://www.kodolanyi.hu/manye/) is. Minden információt itt teszünk közzé. Kérdé-
sekkel a szervezőbizottság tagjaihoz lehet fordulni, az alábbiak szerint:
Szakmai	információ (jelentkezés, előadások, szekciók):

◦ Mónos Katalin, telefon: (+36-52) 512-900/22165
 e-mail: monosk@delfin.unideb.hu
Internetes problémák (a kongresszus webes felületének használata):

◦ Boda István, telefon: (+36-52) 512-900/22668
 e-mail: bodai@inf.unideb.hu

Technikai igények
◦ Bánki Ágnes, telefon: (+36-52) 512-900/22735; fax: (+36-52) 512-926;

 e-mail: franciakonyvtar@dragon.unideb.hu
Számla,	szállás,	étkezés:

◦ Forgács Anikó, telefon és fax: (+36-52) 512-926
 e-mail: aforgacs@delfin.unideb.hu

A szállás- és étkezési lehetőségekről a kongresszus honlapján és a 2. körlevélben nyújtunk 
tájékoztatást. A szállásfoglalásról a résztvevőknek egyénileg kell gondoskodniuk.

Részvételi díj 

korai	regisztráció	és	befizetés	
esetén (2010. június 14-ig)

kései	regisztráció	és	befizetés	
esetén (2010. augusztus 6-ig)

MANYEtag: nem 
MANYEtag:

MANYEtag: nem 
MANYEtag:

Teljes	díj: 19.000 Ft 25.000 Ft 23.000 Ft 28.0000 Ft

Kedvezményes	
díj	(a	2.	naptól):

14.000 Ft 20.000 Ft 18.000 Ft 22.000 Ft
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A részvételi díj a következőket foglalja magában:
•	 kongresszusi csomag,
•	 fogadás (első este),
•	 kávé, pogácsa, üdítő a szünetekben,
•	 a kongresszus kötetben és CD-n publikált anyaga.

A részvételi díj befizetése átutalással vagy postai úton történhet a DE számlájára, melynek 
számlaszáma:

10034002-00289366-00000000

A Közlemény rovatban feltétlenül kérjük feltüntetni:
•	 a következők valamelyikét: „témaszám: ” (később tudjuk megadni) vagy „MANYE XX. 

részvételi díja”.
•	 a jelentkező nevét.

Kérjük, hogy számlaigényét előre jelezze. Ha a befizetéshez előzetesen számlára van szüksé-
ge, időben kérjen proforma számlát. A részvételi díj befizetésére vonatkozó pontos informá-
ciókat a honlapon és a 2. körlevélben is közzétesszük.
Lemondás:
2010. augusztus 6-a előtti lemondás esetén a költségek 50%-át tudjuk visszatéríteni, ezt köve-
tően a visszatérítés nem áll módunkban.
MANYEtagság:
Aki szeretne belépni az egyesületbe, a szükséges információt a http://www.kodolanyi.hu/
manye/tagifok.html címen találja meg.

A konferencia tervezett programja

Regisztráció:   2010. augusztus 26. (csütörtök) 10.00 – 13.00
Alkalmazott nyelvészeti tanszékek   
   vezetőinek értekezlete:  2010. augusztus 26. (csütörtök) 11.00 – 12.30
A kongresszus megnyitása:   2010. augusztus 26. (csütörtök) 14.00
Plenáris előadások:  2010. augusztus 26. (csütörtök) 15.00 – 17.00
Kerekasztalok:  2010. augusztus 26. (csütörtök) 17.30 – 19.00
Szekcióülések:  2010. augusztus 27. (péntek) délelőtt és délután,
  2010. augusztus 28. (szombat) délelőtt
A fogadás időpontja:   2010. augusztus 26. (csütörtök) 20.00
A MANYE közgyűlés időpontja:  2010. augusztus 27. (péntek) 17.00
Gulyásparti:   2010. augusztus 27. (péntek) 20.00
A kongresszus záróülése:   2010. augusztus 28. (szombat) 11.30

Fontos határidõk

Jelentkezési határidő és az absztraktok beküldési határideje:  2010. május 16.
Jelentkezési határidő (előadás tartása nélkül):   2010. augusztus 6.
Visszajelzés az absztraktok elfogadásáról:  2010. május 31.
Részvételi díj befizetési határideje:   2010. június 28.  
  és 2010. augusztus 6.
Az előadások szerkesztett változatának benyújtási határideje:  2010. október 1.


