MANYE XXVI. KONGRESSZUS
2017. augusztus 30–szeptember 1. (szerda–csütörtök–péntek)
1. körlevél
A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE), a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája (PTE NYDI) és Doktorandusz Önkormányzata (PTE DOK)
2017. augusztus 30. és szeptember 1. között rendezi meg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet tudományi Karán (Pécs, Ifjúság útja 6.) a XXVI. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI
KONGRESSZUST.
A kongresszus központi témája:
ASZIMMETRIKUS KOMMUNIKÁCIÓ – ASZIMMETRIKUS VISZONYOK
Az alábbi szekciók valamelyikébe várjuk a jelentkezéseket. Kérjük, a mellékelt Jelentkezési lapon
(1. számú melléklet) egyértelműen jelöljék, hogy melyik tervezett szekcióban kívánnak előadást tartani.
A jelentkezési lap mellé csatolják absztraktjukat! A szekció-előadásokat 30 perces szakaszokban tartjuk
(20 perc előadás + 10 perc vita).
Tervezett szekciók:
1. Aszimmetria – a nyelv és a gazdaság kapcsolatrendszerében
2. Aszimmetrikus kommunikáció – kommunikáció a Távol-Keleten
3. Aszimmetrikus kommunikáció – a neuro- és pszicholingvisztikában
4. Aszimmetrikus kommunikáció – az antropológiai nyelvészeti kutatásokban
5. Aszimmetrikus kommunikáció – az anyanyelvi kutatásokban
6. Aszimmetrikus kommunikáció – az idegennyelv-kutatásokban
7. Aszimmetrikus kommunikáció – a magyar mint idegennyelv-kutatásokban
8. Aszimmetrikus kommunikáció – a fordításban és a tolmácsolásban
9. Aszimmetrikus kommunikáció – a kis finnugor nyelvek és népek kutatásában
10. Aszimmetrikus kommunikáció – a fogyatékkal élők nyelvi kommunikációjában
11. Aszimmetrikus kommunikáció – a társadalmi nemekkel foglalkozó kutatásokban
12. Aszimmetrikus kommunikáció – a pragmatikában
13. Aszimmetrikus kommunikáció – a média- és kommunikációkutatásokban
14. A terminológia szerepe az aszimmetrikus kommunikációban
15. Aszimmetrikus viszonyok – a nyelvelméletekben
16. Jog és nyelv irányzat

Jelentkezés a konferenciára:
A jelentkezési lapokat (1. számú melléklet) és az absztraktokat e-mailben kérjük beküldeni
a következő címre: manyexxvi@gmail.com. Beküldési határidő: 2017. május 3.
A további levelezést is elektronikus formában szeretnénk folytatni a manyexxvi@gmail.com
címen. Kérjük szíves együttműködésüket.
Az absztraktok tartalmazzák a szerző(k) nevét, az előadás címét és öt kulcsszót.
Az absztaktok terjedelme legalább 200, legfeljebb 250 szó lehet.
Az absztraktokat lektoráltatjuk. Kérjük, hogy beküldésekor – szem előtt tartva a tudományos
igényesség szempontjait – mérlegeljék a következőket: (a) Egyértelmű-e, miről kíván(nak)
beszélni? (b) Szerepel-e releváns problémafelvetés, világos és fókuszált kutatási kérdés?
(c) Mennyire kidolgozott a kutatás? Mennyire világos az adatok és a megközelítés leírása?
Az absztraktok elfogadásáról a jelentkezőket 2017. május 12-ig értesítjük.
Az elfogadott absztraktokat absztraktkötetben jelentetjük meg, amely a konferencia honlapján
elektronikusan lesz elérhető.
A kongresszuson előadás nélkül részt vevőket kérjük, hogy jelentkezési lapjukat legkésőbb
a részvételi díj átutalásával egyidejűleg küldjék el a manyexxvi@gmail.com címre.
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Részvételi díjak és befizetési határidők:
MANYE-tagok részére:
Kedvezményes
Normál
Előadás nélkül

2017. június 9-ig:
2017. június 21-ig:
2017. június 21-ig:

10 000,- Ft
12 000,- Ft
8 000,- Ft

Nem MANYE-tagok részére:
Kedvezményes
2017. június 9-ig:
Normál
2017. június 21-ig:
Előadás nélkül
2017. június 21-ig:

15 000,- Ft
17 000,- Ft
13 000,- Ft

A részvételi díj befizetése:
A részvételi díj befizetését banki átutalással kérjük az alábbi számlaszámra. Átutaláskor a Közlemény
rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét.
SZÁMLASZÁM:
A kongresszusi bankszámla adatai:
Bank: ERSTE Bank Hungary Rt.
A kongresszus számlaszáma: 11600006-00000000-59299783
SWIFT: GIBAHUHB
IBAN: HU07116000060000000059299783
FIGYELEM! A kongresszus bankszámlaszáma nem azonos a MANYE bankszámlaszámával.
MANYE-tagság:
A tagsági díj 4.500,- Ft, amely tartalmazza a Modern Nyelvoktatás 1 éves előfizetését.
A tagsági lap letölthető a következő honlapról: www.manye.hu/node/11
A részvételi díj a következőket foglalja magában:
kongresszusi csomag
kávé, üdítő (kávészünetek)
fogadás (első este)
digitális kiadás szerkesztési költsége
A kirándulás költségét a részvételi díj nem tartalmazza. Erről később külön körlevelet küldünk.
•

Az előadásokból készített cikkek leadási határidejéről, a leadás módjáról és a publikációk
terjedelméről külön értesítést küldünk. A konferenciakiadványba szánt írások formai követelményei megtalálhatók a MANYE honlapján (www.manye.hu).

Lemondás:
2017. július 31. előtti lemondás esetén a költségek 50%-át tudjuk visszatéríteni. Ennél későbbi
lemondás esetén a befizetett összegből sajnos már nem áll módunkban visszatéríteni.
Számlaigény:
Kérjük, hogy számlaigényét előre jelezze a manyexxvi@gmail.com címen! Amennyiben a befizetéshez előzetesen számlára van szüksége, a befizetés napján kérjen proforma számlát!
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Szálláslehetőségek:

A szállásfoglalás egyénileg történik. Ennek megkönnyítése érdekében mellékeltünk egy általunk összeállított szálláslistát (2. számú melléklet). Felhívjuk a figyelmüket, hogy egyetemi rendezvény miatt
a városban a szállások egy része már most foglalt. Az általunk javasolt szálláshelyek listáján ezek
a helyek nem szerepelnek. A mellékelt listán található szállásadók a MANYE-konferenciára jelentkezőknek 2017. május 15-ig tartanak fenn helyeket. Kérjük, időben gondoskodjanak szobafoglalásukról.
További információk kérhetők a manyexxvi@gmail.com e-mail címen.
Fontos határidők, információk:
Előadóknak:
A jelentkezési lap és az absztrakt beküldési határideje: 2017. május 3.
Visszajelzés az absztraktok elfogadásáról:
2017. május 12.
Előadás nélkül részt vevőknek:
A jelentkezési lap beküldése:

a részvételi díj átutalásával egyidejűleg
(lásd a befizetési határidőket)

Minden résztvevőnek:
A részvételi díj befizetési határideje:

2017. június 9. (kedvezményes), továbbá
2017. június 21. (normál; ill. előadás nélkül)
2017. július 31.
2017. augusztus 30–szeptember 1.
(szerda–csütörtök–péntek)
PTE BTK (Pécs, Ifjúság útja 6.)

A lemondás határideje (50%-os visszatérítéssel):
A kongresszus időpontja:
A kongresszus helyszíne:

Prószéky Gábor
PPKE ITK
a MANYE és a Programbizottság elnöke

Alberti Gábor
Szvath-Vecsera Dóry
PTE NYDI
PTE DOK
a Szervezőbizottság társelnökei

a Programbizottság tagjai:
Fata Ildikó, Fóris Ágota,
Gúti Erika, Klaudy Kinga,
Kis Ádám, Heltai Pál,
Hidasi Judit, Nádor Orsolya

a Szervezőbizottság tagjai:
Dóla Mónika, Dombi Judit,
Farkas Judit, Nagy János,
Sárdi Csilla, Szente Gábor,
Szűcs Tibor, Torbó Annamária
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