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A  SzTE  BTK  Magyar  Nyelvészeti  Tanszéke 1998  őszén  rendezte  meg  első  ízben  A nyelvtörténeti 
kutatások  újabb  eredményei  című  konferenciát,  melyet  kétéves  időközönként  újabb  tanácskozások 
követtek.  A  rendezvények  anyaga  kötetekben  is  megjelent,  s  az  érdeklődő  tudományos  közönség 
rendelkezésére  áll.  Hetedik  konferenciánkat  2012  márciusában  rendeztük,  ennek  anyaga  hamarosan  
megjelenik kötet  formájában,  már a  korrektúrán  is  túljutottunk.  Mivel  szeretnénk nagyjából  továbbra is  
megtartani a jól bevált kétéves periódusokat, ezért 2014 tavaszán rendezzük következ ő tanácskozásunkat, 
melynek időpontja  2014. április 3-4. (csütörtök és péntek), helyszíne pedig a Bölcsészettudományi Kar 
konferenciaterme.  Akárcsak  legutóbb,  most  sem  jelölünk  ki  szűkebb  témakört  az  előadások  számára. 
Egyetlen kötöttség csupán a történetiség, azaz elsősorban a magyar nyelv történetéhez kötődő magyar és 
finnugor nyelvészeti témájú előadásokkal lehet jelentkezni.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik a magyar vagy finnugor nyelvtörténet témájába vágó el őadást 
tartanának,  de azokét is,  akik csupán résztvevőként  érdeklődnek rendezvényünk iránt.  Szívesen vesszük 
doktoranduszok érdeklődését is. Az előadásokra rendelkezésre álló időtartam 20 perc, ezeket 10 perc vita  
követheti. 

Kérünk mindenkit,  aki  részt  kíván venni  rendezvényünkön,  a  mellékelt  Jelentkezési  lap kitöltésével  és 
postán vagy elektronikusan való visszaküldésével jelezze szándékát 2014. január 30-ig.
 
A konferencián – az eddigiekkel ellentétben – sajnálatos módon rákényszerülünk arra, hogy a résztvev őktől 
részvételi  díjat kérjünk:  ennek  összege  10  ezer  forint/fő, de  a  doktorandusz  hallgatóktól  ennek  az 
összegnek csak felét,  ötezer forint/fő  részvételi  díjat  várunk.  Ugyanígy 5 ezer  forint/fő  részvételi  díjat 
fizetnek azok, akik nem kívánnak előadni.  A részvételi díjból kívánjuk fedezni  a konferencia anyagát 
tartalmazó  lektorált,  nyomtatott  kötet  kiadásának  költségeit,  valamint  „materiális  tartalmakkal”  
megtölteni a kávészüneteket. A fizetést átutalással lehet majd rendezni, a számlázási igényeket kérjük szépen  
előre jelezni.
A rendezvény időtartamát előzetesen kétnaposra tervezzük, de ez a jelentkezők számától függően rövidülhet. 
Elfogadható  minőségű  és  árú  szálláslehetőségről  most  is  gondoskodni  fogunk  vendégeink  részére.  Aki  
előadást kíván tartani, kérjük, hogy egy legföljebb egy oldalas absztraktot is küldjön a jelentkezési lappal  
együtt. Az összefoglalókat előzetesen szeretnénk bíráltatni, ennek eredményéről pedig mindenkit értesítünk 
2014. február 28-ig.

Kérjük,  hogy  a  jelentkezési  lapot,  illetve  absztraktot  a  SzTE  BTK  Magyar  Nyelvészeti  Tanszékére 
(Szeged, 6722, Egyetem u. 2-4) Németh Miklósnak (nicola@hung.u-szeged.hu)  küldjék vissza.
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