ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA 2019+
FELHÍVÁS
Jövő év januárjában harmadik alkalommal kerül megrendezésre
az ÖSSZNYELVÉSZ KONFERENCIA,
az ELTE Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK)
szervezésében.
A konferencia célja népszerűsíteni az alkalmazott és elméleti
nyelvészeti ágakat és tanulmányokat, illetve lehetőséget adni a
tudományterület művelőinek, hogy nagyobb közönség előtt
bemutassák kutatási témájukat.
A konferenciára jelentkezhetnek diákok és tanárok egyaránt, a
részvétel mindenkinek díjtalan.
A jelentkezés módja: az ossznyelvesz@gmail.com címre
küldött absztrakttal (anonim, angol vagy magyar nyelven,
maximum 2 oldal hivatkozásokkal együtt, 12pt, szimpla sorköz,
2,5 cm margó, PDF formátum).
Az emailben szerepeljen a jelentkező neve, a tanszék és szak,
ahol tanul vagy tanít, a témavezető neve, a képzés típusa (BA,
MA, OTAK, PhD), illetve az egyetemen betöltött pozíciója.
Jelentkezési határidő: 2019. december 13.
Eredményhirdetés: 2020. január 10.
A konferencia időpontja: 2020. január 24–25.
További információért keresse a szervezőket az
ossznyelvesz@gmail.com címen, vagy a konferencia honlapján:
https://ossznyelvesz.elte.hu

ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE 2019+
CALL FOR PAPERS
The third ÖSSZNYELVÉSZ CONFERENCE
is organised in January 2020 by the Budapest Research Centre
for Linguistic Theory (BRaCeLeT).
The aim of the conference is to popularise applied and
theoretical linguistics, and to provide an opportunity to
present your research topic in front of a bigger audience.
Application is open for students and teachers alike,
participation is free for all.
To apply, send your abstract to ossznyelvesz@gmail.com
(anonymous, in English or in Hungarian, 2 pages long, with
references, 12pt, single spaced, 1in margins, PDF format).
Please, write the followings in your email: your name, the
department and programme you are enrolled in or teach at,
your advisor’s name, and the level of your studies (BA, MA,
OTAK, PhD), or your position at the university.
Application deadline: 13 December, 2019
Announcement of results: 10 January, 2020
Date of the conference: 24–25 January, 2020
For further information, contact the organisers at
ossznyelvesz@gmail.com or visit the conference website at
https://ossznyelvesz.elte.hu

