HARMADIK KÖRLEVÉL

XXVII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS
NYELV, KULTÚRA, IDENTITÁS
Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben
Időpontja: 2019. április 1516. (hétfőkedd)
Helyszíne: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
1146 Budapest, Dózsa György út 2527.
A kongresszus honlapja: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html

Kedves Kollégák!
A kongresszus szervezésével kapcsolatosan szeretnénk felhívni a figyelmüket néhány információra.

JELENTKEZÉS A KONGRESSZUSRA
Az absztraktok feltöltési határideje febr. 11. volt. Jelenleg a programbizottság értékeli az
absztraktokat. Az előadók március 3-ig kapnak visszajelzést az előadás elfogadásáról. Körülbelül 90
szekcióelőadás és tíz műhely lesz a kongresszuson, ez várhatóan összesen kb. 170 előadást jelent.
A kongresszusra részvevőként lehet még jelentkezni március 22-ig: (1) jelentkezési lap kitöltésével
(ide kérjük elküldeni: manyekongresszus2019@gmail.com) és a (2) részvételi díj befizetésével. A
kedvezményes díjú jelentkezési határidő március 14-ig érvényes.
A jelentkezés lépéseiről és az absztraktok feltöltésének folyamatáról a kongresszus honlapján adunk
részletes tájékoztatást: www.kre.hu/btk/manyexxvii.html

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSE
A részvételi díj befizetését banki átutalással kérjük.
FIGYELEM! A kongresszus bankszámlaszáma nem azonos a MANYE bankszámlaszámával.
A kongresszusi bankszámla adatai:
Bank: ERSTE Bank Hungary Rt.
A kongresszus bankszámlaszáma: 11600006-00000000-83689842
SWIFT: GIBAHUHB
IBAN: HU56 11600006-00000000-83689842








Átutaláskor a „Közlemény” rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét.
A résztvevők könnyebb beazonosítása miatt kérjük, hogy az átutalást igazoló banki „befizetési
bizonylatot”
legyenek
szívesek
a
kongresszus
e-mail
címére
továbbítani
(manyekongresszus2019@gmail.com). Ez alapján a végleges számla kiállítása is jelentősen
egyszerűbb.
Számlaigény: Kérjük, hogy számlaigényét a jelentkezéskor jelezze! Ha a befizetéshez
előzetesen számlára van szüksége, kérjen proforma (előleg-) számlát a
manyekongresszus2019@gmail.com e-mail címen! A számlázáshoz szükséges adatokat is
legyenek szívesek megadni (vevő neve, pontos számlázási címe, a számla összege; továbbá a
kongresszusi résztvevők neve). Kérjük, hogy az intézményi befizetéseknél is jelezzék külön,
hogy pontosan kiknek a nevére fizetik be a részvételi díjat és küldjék el a befizetési
bizonylatot a kongresszusi e-mail címre.
Lemondás: 2019. március 3-a előtti lemondás esetén a befizetett összeg 50%-át tudjuk
visszatéríteni, ennél későbbi lemondás esetén a befizetett összeget sajnos már nem áll
módunkban visszatéríteni.
RÉSZVÉTELI DÍJAK ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK
MANYEtagoknak1

Korai
Normál

2019. március 14-ig2
2019. március 22-ig

19 000 Ft
22 000 Ft

PhD-hallgatók,
egyetemi hallgatók,
akik
egyúttal
MANYE-tagok1
14 000 Ft
17 000 Ft

Nem
MANYEtagoknak

24 000 Ft
27 000 Ft

A részvételi díj a következőket foglalja magában:
 előadási és részvételi lehetőség a kongresszuson,
 kongresszusi csomag,
 fogadás (első este),
 kávé, üdítő, pogácsa (kávészünetek),
 az elhangzott előadás írásbeli változatának megjelentetése a kongresszusi kötetben (pozitív
elbírálás esetén),
 a kongresszusi plenáris, poszter- és szekcióelőadásokat tartalmazó tanulmánykötet
elektronikus formában.

1
2

A kedvezményt azok a MANYE-tagok vehetik igénybe, akik befizetik a 2019. évre szóló tagdíjat.
A kedvezményes fizetési határidőt március 14-ig meghosszabbítottuk!

A KONGRESSZUS TERVEZETT ÜTEMEZÉSE
2019. április 15., hétfő
8.00 – 10.00 regisztráció
9.30 – 11.15 megnyitó, a Brassai-díj átadása és Brassai-előadások – Medgyes Péter és Sárdi
Csilla
11.15 – 11.30 kávészünet
11.30 – 12.30 plenáris előadás – Tolcsvai Nagy Gábor
12.30 – 14.00 ebédszünet
14.00 – 16.00 szekciók és műhelyek
16.20 – 18.20 szekciók és műhelyek
19.30 – 21.30 fogadás
2019. április 16., kedd
9.00 – 10.00 plenáris előadás – Honti László
10.00 – 10.20 kávészünet
10.20 – 12.20 szekciók és műhelyek
12.20 – 13.30 ebéd
13.30 – 15.30 szekciók és műhelyek
15.30 – 15.50 kávészünet
15.50 – 16.50 kerekasztalok
17.00 – 18.00 közgyűlés
18.00 a kongresszus zárása

További információk:
A TERMINI Egyesület kétnapos tanácskozása a kongresszussal párhuzamosan, április 1516-án lesz a
Domus Vendégházban (1146 Budapest, Abonyi utca 10.). Ennek keretében kerül sor „A magyar nyelv
és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj” átadására.
A kongresszus további részleteiről (a pontos program, absztraktok, étkezési lehetőségek stb.) a 4.
körlevélben fogunk tájékoztatást adni.
Budapest, 2019. február 27.

Fóris Ágota
a Programbizottság elnöke
MANYE, KRE BTK

Bölcskei Andrea
a Szervezőbizottság elnöke
KRE BTK

