21. Élőnyelvi Konferencia
A HATÁR MINT KONVERGÁLÓ ÉS DIVERGÁLÓ TÉNYEZŐ A NYELVBEN

Tisztelt Kolléga!
A rendszerváltásig a magyar–magyar kapcsolatok esetlegesek voltak, főként egyéni
személyes viszonyon alapultak, s ez alól a tudományos együttműködés sem lehetett
kivétel. A magyarországi és határon túli magyar nyelvészek közötti szervezett és
rendszeres kapcsolattartás fórumát az 1988-ban indult Élőnyelvi Konferenciák sorozata
indította;1 a tanácskozások többségén elhangzott előadásokból kötetek sora jelent meg.
2020-ban már a 21. tanácskozást szervezik.
A 21. Élőnyelvi Konferenciának – a tervek szerint 2020. október 8–10. között
Beregszászon – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont.
A konferencia központi témája: a határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben
(bővebben a mellékelt összefoglalóban).
A szervezők és a házigazdák nevében ezúton meghívjuk Önöket a 21. Élőnyelvi
Konferenciára.
Jelentkezés műhely megrendezésére: 2020. május 15.
Absztraktok beérkezési határideje: 2020. május 15.
Az absztraktok beküldésére online felületen lesz lehetőség, melyről a 2. körlevélben
írunk bővebben.
A beérkezett jelentkezéseket e-mailben öt napon belül visszaigazoljuk.
Értesítés az absztraktok elfogadásáról: 2020. május 31.
Az absztraktok elfogadása még nem számít regisztrációnak, a regisztráció a részvételi díj
befizetésével véglegesedik.

Az Élőnyelvi Konferenciák helyszínei sorrendben: 1. Budapest (1988), 2. Újvidék (1989), 3. Budapest (1990),
4. Kolozsvár (1991), 5. Nyitra (1992), 6. Budapest (1993), 7. Nagymegyer (1994), 8. Ungvár (1995), 9. Szeged
(1996), 10. Bécs (1998), 11. Újvidék (2000), 12. Nyíregyháza (2002), 13. Kolozsvár (2004), 14. Bük (2006), 15.
Párkány (2008), 16. Beregszász (2010), 17. Szeged (2012), 18. Nyitra (2014), Marosvásárhely (2016),
Budapest (2018).
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Részvételi díj korai befizetőknek: 2020. június 30-ig:
 Teljes ár: 20 EUR
 Hallgatóknak, PhD-hallgatóknak: 10 EUR
2020. július 1. és szeptember 15. között:
 Teljes ár: 30 EUR
 Hallgatóknak, PhD-hallgatóknak: 20 EUR
2020. szeptember 15. után a részvételi díj befizetésre előzetes egyeztetéssel, csak a
konferencia helyszínén lesz lehetőség!
Részvételi díj a helyszínen:
 Teljes ár: 40 EUR
 Hallgatóknak, PhD-hallgatóknak: 30 EUR
A részvételi díj tartalmazza:
 A konferencián való részvétel lehetősége;
 Konferenciaanyagok (online absztraktfüzet, programfüzet);
 Frissítők a szünetekben;
 Állófogadás;
 Megjelenés lehetősége a lektorált konferenciakötetben.
A virtuális szekció részvételi díja: 20 EUR.
A virtuális szekció részvételi díjának befizetésére 2020. szeptember 15-ig van lehetőség!
A virtuális szekció díja tartalmazza:
 Megjelenés az online absztraktfüzetben;
 Megjelenés a programfüzetben;
 Biztosítjuk az előzetesen elküldött videó, vagy a hanganyaggal ellátott ppt
lejátszását, megtekinthetőségét;
 Megjelenés lehetősége a lektorált konferenciakötetben.
A befizetés részleteiről a konferencia – hamarosan elkészülő – honlapjáról
tájékozódhatnak. A honlapon még számos hasznos információ áll majd az érdeklődők
rendelkezésére, elkészültéről a 2. körlevélben tájékoztatjuk Önöket
Bármilyen más kérdéssel kérjük, keressenek bennünket a
21.elonyelvikonferencia@gmail.com e-mailcímen.
Reméljük, hogy a 21. Élőnyelvi Konferencia előadói között köszönthetjük majd.
A szervezők nevében üdvözlettel:
Beregszász, 2019. szeptember 30.
Csernicskó István és Márku Anita

