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Hírek 

LEKTORI TALÁLKOZÚ MARIBORBAN 

A Jugoszláviában működő magyar lektorok találkozójára került sor 
1989.február 22-én a Maribori Pedagógiai Karon. A szakmai találkozón, 
melyen részt vettek a Magyar Népköztársaság belgrádi nagykövet ségének 
munkatársai is, áttekintették a négy lektorátus szervezettségével, a 
lektori munka sajátosságaival és módszereivel,'a lektorátusok közötti 
együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket. A résztvevők megállapodtak ab-
ban, hogy a következő lektortalálkozó 1990-ben Belgrádban lesz . 

A MAGYAR NYELV HETE 

A több mint 20 év óta hagyományos Magyar Nyelv Hete ez évi meg nyftó-
rendezvényeinek Eger városa adott helyet. Az országos ünnepség Lőrincze 
Lajos elnöki bevezetőjével kezdődött, amelyet Pozsgay Imre államminiszter 
nagysikerű megnyitóbeszéde és Benkő Loránd akadémikus "Nemzet és anyanyelv" 
című előadása követett. 

Az ünnepség után "Anyanyelv a kisebbségben" címmel tudományos 
ülésre került sor a tanárképző főiskolán. A nagyszámú érdeklődőnek 
Balla Károly költő /Ungvár/, Galambos Ferenc, az Őrvidéki Magyar Intézet 
igazgatója /Alsóőr/, Guttmann Miklós főiskolai docens /Szombathely/, 
Éder Zoltán egyetemi docens /Budapest/, Jakab István egyetemi tanár 
/Pozsony/, Kovács László tanár /Somorja/, és Molnár Csikós László újság-
író /Újvidék/ tartott előadást. A kisebbségi nyelvhasználat sok-sok prob-
lémáját érintő, információgazdag előadásokról magnófelvétel készült, ame-
lyet az egri Tanárképző Főiskola Magyar Tanszéke őriz. /Címe: 3301 Eger, 
Szabadság tér 2./ 

A tudományos ülést a "Megmaradás esélyei" című irodalmi est követte 
a Gárdonyi Géza Színházban. A műsorban Czine Mihály irodalomtörténész a 
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határainkon túli magyar irodalom három ismert képviselőjét: 
Balla László költőt, valamint Dobos László és Gion Nándor írókat 
látta vendégül. Az irodalmi esten - amelyről rádiófelvétel készült -
Bánffy György kiváló művész és a Gárdonyi Géza színház művészei működ-
tek közre. 

AZ ANKARAI EGYETEM MAGYAR TANSZÉKÉNEK HELYZETÉRŐL 

Az Ankara Egyetem nagy hagyományú Magyar Tanszéke többféle prob-
lémával küzd, amelyek megoldásához a Művelődési Minisztérium segít-
ségét kérte. 

Yüksel Baipinar docens, a tanszék vezetője - bár germanista és 
nem beszél magyarul - munkatársak hiányában arra kényszerült, hogy 
magyar irodalomtörténeti előadásokat tartson a hallgatóknak. Fel-
készüléséhez Pomogáts Béla irodalomtörténész német nyelvű bibliográfiát 
állított össze, a Magyar Lektori Központ pedig szakkönyveket küldött. 
Baipinar 1989.június 25. és július 14. között - a Művelődési Minisz-
térium vendégeként - Magyarországon tartózkodik. Részt vesz a 
Művelődéstörténeti Nyári Egyetemen, és felkeresi azokat az intéz-
ményeket, szervezeteket, amelyek tájékozódását elősegíthetik. 

A Tanszék kész arra, hogy a jelenleg kint dolgozó magyar lektor, 
Csáky Éva mellett még egy magyar vendégtanárt is alkalmazzon. A je-
löltek kiválasztása - a Magyar Lektori Központ és a Hungarológiai 
Tanács közreműködésével - megkezdődött. 

Nezdet Sevin rektor múlt évi magyarországi látogatása alkalmával 
megtörtént az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Ankara Egyetem 
kapcsolatfelvétele, amely a későbbiekben azt is elősegítheti, hogy 
a magyar szakos hallgatók magyarországi részképzésen vegyenek részt. 
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TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONTBAN 

Az ungvári Hungarológiai Központ 1989.május 28-31. között hungaroló-
giai konferenciát rendez, amelyen a Szovjetunióból 50, a hungarológia 
oktatásában- kutatásában érdekelt szakember vesz részt. A rendezvé-
nyen hazánkat 13 fős delegáció képviseli, amelynek tagjai 
juhász Gyula, PoTogáts Béla,Benkő Loránd, Várkonyi Ágnes, Niederhauser 
Emil, Für Lajos, Giay Béla, Czine Mihály, Borvendég Béla, Balla Gyula, 
Kissné Papp Margit, Sedlmayer János és egy újságíró. 
A magyar résztvevők tudomány-, illetve kutatási területük jelenlegi 
helyzetéről adnak áttekintést. 

A HAMBURGI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK ÖSSZEJÖVETELE 
BUDAPESTEN 

1988. márciusában létrejött hamburgi Hungarológiai Központ mellett 
tudományos tanács működik, amely a következő személyekből áll: 

Dr.Holger Fischer 
Dr.Futaky István 
Dr.Gergely András 
Dr.Klaus-Detlev Grothusen 
Dr.Keszler Borbála 
Dr.Pusztay János 
Dr.Sárfalvi Béla 
Dr.Kathrin Sitzler-Vondung 
Dr.Wolfgang Veenker 

/Hamburgi Egyetem/ 
/Göttingai Egyetem/ 
/ELTE/ 
/Hamburgi Egyetem/ 
/ELTE/ 
/ELTE/ 
/ELTE/ 
/Délkelet Intézet,München/ 
/Hamburgi Egyetem/ 

A tudományos tanács ez évi összejövetelét 1989.szeptember 16-20 
között tartja Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Munká-
jába a Hungarológiai Tanács is bekapcsolódik és több neves szakember 
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/így például Köpeczi Béla, Németh G.Béla, Palotás Emil, Sárfalvi Béla/ 
tart előadást a nyelvészet, irodalom, történelem, földrajz tárgy-
köréből . 

KÜLFÖLDI HALLGATÓK NYELVI FELKÉSZÍTÉSE 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Idegen Nyelvi Tanszéke 1989.május 
10-én konferenciát rendezett "Külföldi hallgatók nyelvi felkészítése 
felsőoktatási tanulmányokra" címmel. A konferencián 11 előadás és 
3 szakmai hozzászólás hangzott el a magyar mint idegen nyelv nyelvé-
szeti és oktatásmódszertani kérdéseinek témaköréből. Az előadásokat 
kerekasztal-beszélgetés és oktatástechnikai bemutató egészítette ki. 

ANYANYELVI KONFERENCIA 

Az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége 1989.augusztus 6-a és 10-e 
között rendezi meg Kecskeméten a VI.Anyanyelvi Konferenciát. 
A konferencia központi témája: a magyarságtudat megőrzése. 
A fenti téma két kérdéskörben kerül napirendre: 
- a magyarságtudat megtartása a határainkon kívül élő magyarok 

körében, valamint 
- a fiatal nemzedékek magyarságtudata felkeltésének és megőrzésének 

eszközei a nyugati országokban élő magyarság körében. 
A plenáris üléseken kívül szekcióülés keretében sor kerül az egyetemi 
oktatók tapasztalatcseréjére is. A "Forrás" c. irodalmi folyóirat 
szerkesztőségében pedig szó lesz a nyugati magyar irodalom befogadásá-
nak lehetőségeiről is. 
A konferenciát még számos egyéb program egészíti ki. 
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HUNGAROLÓGIAI KONFERENCIA A TORONTÓI EGYETEMEN 

Hungarológiai konferenciát rendez május 11. és 13. között a torontói 
egyetem magyar tanszéke. A szokásos évi konferencián ezúttal külön 
szekció foglalkozik a magyar avantgárd művészettel. Ennek kapcsán 
bemutatják Szitányi András Bartók Béláról készült videóját, illetve 
azt a videódokumentációt, amelyet Nina Czeglédy készített az élő 
magyar művészetről, Pólya Tibor és köre műveiből kamarakiállítást 
rendeznek. A hungarológiai konferencia Magyarországról érkezett 
előadói: Forgách Éva és Keserű Katalin művészettörténészek. 

NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIA OKTATÁSI KONFERENCIA 

1969-ben került sor az első magyar lektori konferenciára, amelyet 
1986-ig még hat hasonló tanácskozás követett. Az első lektori talál-
kozó 20. évfordulója alkalmából a Művelődési Minisztérium, a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Lektori Központ megren-
dezi az I. Nemzetközi Hungarológia Oktatási Konferenciát. 
A tanácskozásra 1989. augusztus 23-25 között kerül sor Budapesten, 
a TIT Stúdió épületében /Budapest XI. Bocskai u.37./. 
A hungarológia általános helyzetével foglalkozó plenáris előadásokon 
kívül négy szekcióban kerül sor az egyes szakmai kérdések megtárgyalá-
sára. 
A szekcióüléseken a hungarológia oktatás történeti kérdéseivel, a 
hungarológia elméletével és kutatásával, a magyar mint idegen nyelv 
oktatásának nyelvészeti kérdéseivel és az oktatás módszertanával 
kapcsolatos beszámolók hangzanak el. 
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