
hungarológiai hírlevél-

Tájékoztatók 

A Nemzetközi Hungarológiai Központ új kiadványai 

A hungarológia mint interdiszciplináris ismeretegyüttes oktatásának 
fejlődése szükségessé tette különféle oktatási segédanyagok szerkeszté-
sét és kiadását, valamint a szakterületen folyó kutatasok eredményeinek 
rendszeres közzétételét. 

Több, egymást szervesen kiegészítő kiadvány-sorozatunkat szeretnénk 
Önöknek bemutatni, bízva abban, hogy könyveinkkel, folyóiratainkkal segí-
teni tudunk fölmerülő szakmai, módszertani és esetleges kiadási kérdései-
nek megoldásában. Ezenkívül reméljük, hogy e kötetek az Ön érdeklődését 
is fölkeltik, s a jövőben közös erővel fejleszthetjük tovább kiadványain-
kat. 

1. A Nemzetközi Hungarológiai Központ szakmai és módszertani kiadvá-
nya az évente kétszer megjelenő "A HUNGAROLÓGIA OKTATÁSA" c.szakmai 
periodika, amelynek célja, hogy a szakterület elméleti és gyakor-
lati művelőinek írásaira alapozva tájékoztasson a magyar nyelv és a 
hungarológia oktatás múltjáról és jelenéről, bemutassa az egyes kül-
földi oktatóhelyeket, az ott folyó oktató- és kutatómunkát, informál-
jon a magyarországi felsőoktatási és tudományos háttér helyzetéről. 
Kiaványunkban a fentieken kívül helyet kapnak a hungarológia, mint 
interdiszciplina elméleti kérdéseivel foglalkozó tanulmányok. 
Külön figyelmet szentelünk a magyar mint idegen nyelv, a magyar 
irodalom, történelem és országismeret oktatási kérdéseinek, és 
olyan cikkeket is közölni kívánunk, amelyek az oktatásban vagy a 
továbbképzésben felhasználható szakanyagok, tankönyvek és módszerek 
ismertetésével vagy elemzésével foglalkoznak. Szívesen helyet adunk 
a hungarológia oktatásával és kutatásával kapcsolatos dokumentumok-
nak . 

2. A hungarológia oktatásával kapcsolatos a "HUNGAROLÓGIAI ISMERETTÁR" 
c. sorozatunk is. 
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Hungarológiai Ismerettár 1-2. 

A hungarológia oktatásának elmélete és gyakorlata. Válogatás a magyar 
lektori konferenciák előadásaiból /1969-1986/, I-II.kötet. Szerkesz-
tette: B.Nádor Orsolya, Giay Béla, Varga Márta. 
Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1989. 

E kötet az I-VII. lektori konferenciák anyagának reprezentatív gyűj-
teménye. Egyebek között cikkeket tartalmaz a hungarológia oktatásáról 
és kutatásáról, a nyelvoktatásról, a magyar mint idegen nyelv oktatásá-
nak módszereiről. Ismerteti az oktatóhelyek munkáját, foglalkozik a 
magyar nyelvkönyvek problémáival is. 

Hungarológiai Ismerettár 3. 

Válogatott bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmányozásához 
/1945-1988/. Összeállította: B.Nádor Orsolya, Giay Béla. 
Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1989. 

Ez a hiánypótló gyűjtemény tartalmazza az 1945 és 1988 között Magyaror-
szágon megjelent a magyar mint idegen nyelv oktatásával kapcsolatos 
magyar és idegennyelvű nyelvészeti, szakmódszertani, oktatástörténe-
ti kötetek, tanulmányok, cikkek, valamint a külföldiek számára írt 
tankönyvek bibliográfiáját. 

Hungarológiai Ismerettár 4. 

Egy angol-magyar műveltségközvetítő. Válogatás Békássy Ferenc hátra-
hagyott írásaiból. Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta 
Éder Zoltán. 
Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1989. 
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1990-ben megjelenő köteteink: 

5. A magyar mint idegen nyelv diszciplináris kérdései /tanulmánygyűjte-
mény/ 

6. Tanulmányok a magyarságtudomány köréből 
7. A kárpát-medencei kétnyelvűségi tanácskozás anyaga 
8-9. Az I. Nemzetközi Hungarológia-Oktatási Konferencia anyaga 
10. B.Nádor Orsolya — Giay Béla — Lengyel Zsolt: 

A hungarológia oktatás külföldi egyetemi rendszerváltozatai 

x x x x 

33 


