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VI. Dialektológiai Szimpozion

Szombathely, 2015. szeptember 2–4.

Második körlevél

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaink! 

Ezúton is köszönetet mondunk, hogy jelentkezésükkel megtisztelik 

rendezvényünket.  Eleddig  kb.  hetvenen  jelezték,  hogy  szeretnének 

részt venni a VI.  Dialektológiai  Szimpozionon.  Ez a magas részvételi 

szándék  is  megerősített  bennünket  abban,  hogy  gondoljunk  a 

szimpozion jövőjére is. 
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Mint  már  korábbi  körlevelünkben  jeleztük:  előadóink  számára  a 

részvételi díj 10 000 forint, egyetemi hallgatók számára 6 000 forint. A 

részvételi  díjból  szervezési  és reprezentációs költségeket (meghívók, 

fogadás), valamint a kötet szerkesztésével és kiadásával kapcsolatos 

kiadásokat  fedezzük.  A  Vas  Megyei  TIT  a  jelen  körlevéllel  együtt 

elküldött mellékletben megjelölt postai vagy számlázási címre eljuttatja 

Önnek  az  átutalásos  számlát,  amelyet  május  20-i  határidővel 

szíveskedjék befizetni/átutalni. 

A  szimpozion  előadásainak  anyagát  kötetben  jelentetjük  meg. 

Kérjük, a tanulmányok szerkesztése során a Magyar Nyelv c. folyóirat 

gyakorlatát  kövessék,  a  kéziratot  ennek  alapján  készítsék  el 

(http://www.c3.hu/~magyarnyelv/). Kérjük, a tanulmányhoz mellékeljék 

az alábbiakat: 

1. Egy magyar, továbbá egy német vagy angol nyelvű, kb. 10-15 

soros összefoglalót. 

2. Kb. 8-12 soros, egyes szám, harmadik személyben írott szakmai 

önéletrajzot. 

3. Amennyiben speciális betűtípusokat használnak, kérjük, küldjék 

el a fontkészletet is. 

A  szerkesztésre  váró  kötethez  leadandó  kéziratok  terjedelme: 

max.  20 000  karakter  (mellékletekkel,  1-es  sortáv,  bibliográfiával 

együtt A/4-es lapméretben kb. 6 oldal). A plenáris előadások esetében: 

max.  30 000  karakter.  A  kéziratokat  a  dialszimp6@gmail.com 

elektronikus postacímre várjuk. Leadásuk határideje: 2015. szeptember 

25. 

Ha igény mutatkozik rá, a második napon az előadásokat követően 

kulturális programot szervezünk az érdeklődők számára, a résztvevők 

Szombathely történelmi belvárosának nevezetességeit ismerhetik meg. 

Kérjük,  hogy körlevelünk mellékletét április  5-éig szíveskedjenek 

visszaküldeni  elektronikus  címünkre  vagy  hagyományos  postai 

levélcímünkre. 

mailto:dialszimp6@gmail.com


• Elektronikus elérhetőségünk: dialszimp6@gmail.com 

• Levelezési  címünk:  9700  Szombathely,  Berzsenyi  tér  2. 

Nyugat-magyarországi Egyetem SEK, Magyar Nyelvtudományi 

Intézeti Tanszék. 

Szombathely, 2015. március idusán

Rendezők:

NYME SEK, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék,

Magyar Nyelvtudományi Társaság

Partnerintézeteink:

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke,

Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, 

Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke,

Jagelló Egyetem, 

University of Bielsko-Biała
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