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nyilvántartásba vette. 
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http://www.szemiotika.hu/2009/07/18/szemiotikai-tajekozato/ 

 
* 
 

AZ MSZT ÉVES PROGRAMJA, 2017 
 
2017. ápr. 21. 14.00 Peirce-szeminárium. Az MTA Szemiotikai Munkabizottsága idén is megtartja 
a Peirce-szeminárium elnevezésű rendezvényét, amelyen egy hosszabb elméleti szemiotikai 
előadás hangzik el. Az előadás után részletes vitára van lehetőség.  Az idén az előadást DSc Kroó 
Katalin egyetemi tanár tartja Az irodalomszemiotika aktuális módszertani kérdései címmel. 
Helyszíne: az Anyanyelvi Konferencia székhelye, Budapest, VII. Rákóczi út 38. I. em. 14. 
kapucsengő 
 
2017. jún. 2—4. Két értékvilág. V. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium, Szombathely, 
Nagyrákos 
 
2017. jún. 9. Az MTA Szemiotikai Munkabizottsága megrendezi a III. szemiotikaoktatási 
konferenciát. Előadásokat – az előző szemiotikaoktatási konferenciához hasonló módon – két  fő 
témakörben várunk: 
a/ a szemiotika oktatásában jól felhasználható témák bemutatása, elemzése; 
b/ az oktatás módszertani, didaktikai kérdései. 
A konferencia tervezett helyszíne ugyanaz, mint korábban – az Anyanyelvi Konferencia 
székhelye: Budapest, VII. Rákóczi út 38. I. em. 14. kapucsengő. A részvételi szándék jelzését és az 
előadás címét kérjük a szivosml@yahoo.de címre küldeni. 
 
2017. szept. 14—15. V. magyar interdiszciplináris humorkonferencia a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem piliscsabai campusán  
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2017. szept. 29—okt. 1. Az idő szemiotikája. 16. Semiotica Agriensis, Eger, Dobó István 
Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem 
 
2017. nov. 17. Állati jelek, képek és terek A JEL-KÉP-TÉR MUNKACSOPORT szervezésében 
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán Csányi Vilmos védnökségével 
 

* 
 

KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 
 

Két értékvilág. V. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium 
Szombathely, Nagyrákos, 2017. június 2—4. 

 
Előzmények: A jeles szociológus-szemiotikus, Józsa Péter emlékére (aki az őrségi Nagyrákoson van 
eltemetve) 2002 óta rendez aktuális művelődéselméleti, művelődésszemiotikai kérdéseket fölvető 
szemináriumot a Magyar Szemiotikai Társaság.  
 
I. Szemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére. Nagyrákos, 2002. okt. 19. 
http://www.szemiotika.hu/2009/08/19/i-szemiotikai-szimpozium-jozsa-peter-emlekere/   
II. Szemiotikai szimpózium Józsa Péter emlékére. Szombathely, Nagyrákos, 2005. április 22-24. 
http://www.szemiotika.hu/2009/08/19/ii-szemiotikai-szimpozium-jozsa-peter-emlekere/   
III. Józsa Péter-szimpózium. Szombathely-Nagyrákos, 2009. május 29-30. Szombathely – 
Nagyrákos 
http://www.szemiotika.hu/2009/08/19/iii-jozsa-peter-szimpozium/   
IV. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium, Szombathely—Nagyrákos, 2014. április 4—5. 
Téma: Jelromlás.  
http://www.szemiotika.hu/2014/04/10/a-jelromlas-iv-jozsa-peter-muvelodesszemiotikai-
szimpozium/ 
Valamennyi szimpózium válogatott anyagát a Vasi Szemle című folyóirat megjelentette. 
A 2017-ben sorra kerülő 5. szimpózium témája:  
Két értékvilág - Józsa Péter Jacques Leenhardttal közösen írott könyve (Két főváros, két regény, 
két értékvilág) kapcsán. (Előadásokkal lehet jelentkezni! A részletes programot 2017 áprilisában 
állítjuk össze.) 
 

* 
 

Az idő szemiotikája, 16. Semiotica Agriensis, Eger, 2016. szept. 29. – okt. 1. 
Eger, Dobó István Vármúzeum, Eszterházy Károly Egyetem 

 
A konferencia témája az idő: természettudományos, valamint filozófiai, pszichológiai, kulturális, 
interkulturális, nyelvi és természetesen szemiotikai értelemben. A szervezők különösen ajánlják a 
nyelvi időkép, idő-attitűdök vizsgálatát, de szívesen látnak minden, az idő tematikájába 
besorolható akár természet-, akár társadalomtudományi, vagy művelődéstörténeti előadást. 
Kiindulásként három szakirodalmi ajánlás: Carrol, Sean: Most vagy mindörökké (Akadémiai, 
2010), Hawking, Stephen: Az idő rövid története (Akkord, 2003), Pátrovics Péter: Nyelvi időkép 
és idő-attitűdök. Magyar Nyelv 2015. 433-448. 
A konferencián szívesen látunk a különböző szakterületek képviselői mellett egyetemi hallgatókat, 
doktoranduszokat is.  
 
Jelentkezés határidő (rövid absztrakttal): 2017. június 15-ig. 
Visszajelzés az előadás elfogadásáról a tervezett programmal: 2016. július 31.   
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Az elfogadott előadások után fizetendő regisztrációs díj: 6000 Ft. 
A konferencia anyagát – lektoráltatás után – a Magyar szemiotikai tanulmányok könyvsorozatban 
megjelentetik. 
A konferencia szervezőbizottsága: dr. Balázs Géza egyetemi tanár, az MSZT főtitkára, dr. H. 
Varga Gyula főiskolai tanár, az MSZT kommunikációtudományi szekciójának vezetője, dr. Voigt 
Vilmos professor emeritus, az MSZT elnöke. A konferencia titkára: Pölcz Ádám tanársegéd, az 
MSZT titkára  
Információ, kapcsolattartás: magyszemtars@gmail.com vagy 06-30/318-9666. 
A konferenciával kapcsolatos információkat a www.szemiotika.hu oldalon folyamatosan frissítjük.  
Rendezők: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Nonprofit Kft., Magyar Nyelvstratégiai 
Kutatócsoport, Eszterházy Károly Egyetem 
 

* 
 

Állati jelek, képek és terek 
A JEL-KÉP-TÉR MUNKACSOPORT szervezésében, 2017. november 17-én 

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 
Csányi Vilmos védnökségével 

 
A konferencia a 2015-ben megrendezett A hatalom jelei, képei és terei konferencia, majd kötet 
folytatása, a JGYPK-n folyó szemiotikai kutatások törekvéseibe illeszkedik. Az interdiszciplináris 
konferencia témája: az állatok jelhasználata – állatfigurák az emberi jelhasználatban, az állatjelek 
etológiai, zooszemiotikai és társadalomtudományi megközelítései. 
 
Előadásokat várunk, többek között a következő témakörökben: 
 - A zooszemiotika elméleti alapjai, Thomas Sebeok munkássága, bioszemiotika, zooszemiotika a 
nemzetközi szemiotikai kutatásokban stb. 
 -  Hogyan kommunikálnak változatos jelalkalmazásokkal (pl. vizuális, akusztikus, mozdulat-, 
szagjelek) a különböző állatfajok? Kiemelten javasolt témakörök: mimikri (vizuális, ikonikus 
jelhasználatok); territóriumjelzés (vizuális, auditív, indexikus jelhasználatok) stb. 
 -  Milyen jelentéseket kapcsolnak a különböző kultúrák az állatokhoz? Állatszimbolika, 
fiziognómia; emberi hatalom (rangsor) jelzése állatszimbólumokkal; heraldika, állatfigurák az 
irodalomban és a művészetekben stb. Várjuk a művelődés- és művészettörténet, szemiotika, 
etnozoológiai, zooszemiotika, etológia stb. tudományágak területéről a kutatók, egyetemi oktatók, 
PhD-hallgatók jelentkezését. 
 
Az előadások szerkesztett változataiból tanulmánykötetet tervezünk megjelentetni a Jel-KépTér 
sorozatban, az eddigi köteteinket lásd: itt és itt. 
A konferenciajelentkezés határideje: 2017. június 30. Érdeklődni a jelkepter@jgypk.szte.hu 
címen lehet. Az online jelentkezési lapot a munkacsoport honlapján tesszük közé. 
 

* 
 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, a Selye János Egyetem 
Tanárképző Kara, a Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport és a Tinta Könyvkiadó megrendezi az 

V. MAGYAR INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIÁT.  
Időpont: 2017. szeptember 14–15. Helyszín: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai campusa. 2087 

Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1. 
www.btk.ppke.hu 
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A konferencián az előadások tervezett időtartama 20 perc. Amennyiben konferenciánkon 
előadást kíván tartani vagy részt kíván venni, kérjük, hogy legkésőbb 2017. április 30-ig töltse ki a 
mellékelt jelentkezési lapot, és küldje el a humorkonferencia2017@btk.ppke.hu címre. 
Szíves jelentkezését várva, üdvözlettel: Nemesi Attila László, a szervezőbizottság elnöke 
(nemesi.attila@btk.ppke.hu), T. Litovkina Anna, a programbizottság elnöke 
(litovkin@terrasoft.hu), Pethő Mária, a programbizottság titkára (pethomaria79@gmail.com), 
Tóth Loretta, a szervezőbizottság titkára (loretta.toth@gmail.com) 
 

* 
 

A szófiai szemiotikai kongresszus kiadványa 
 

2014. szeptember 16-20. között volt a 12. szemiotikai világkongresszus. Minden várakozást 
felülmúlóan sikeres volt; például a várt kb. 300 résztvevő helyett ennek kétszerese volt jelen. Egy 
ilyen világkongresszus számára „muszáj" az előadások közlése.  Ezt már az előző kongresszusok 
is ahogy tudták, megkerülték. A New Semiotics Between Tradition and Innovation címmel most 
az interneten megjelent anyagot bolgár munkatársaival Kristian Bankov szerkesztette (és a New 
Bulgarian University meg a Nemzetközi 
Szemiotikai Társaság kiadványaként jelent meg). A szerkesztői bevezető után Umberto Eco 
korábbi videóüzenete nyitja a kötetet. Ez után a két „tiszteletbeli" előadó, Jaakko Hintikka és 
Solomon Marcus szövege olvasható. (Sajnos, időközben Eco és Marcus is elhunytak.) Kétszintű 
rendszerben következnek az előadások: például a „Theoretical Semiotics" kategóriájában 10 téma 
szerepel, 
Köztük az egyik az „Ethnosemiotics", amelynek egyetlen előadását a magyar szemiotikusok 
között is jól ismert Dzseni Madzsarov tartotta a „rituális gesztusról" (149-154. lap). Ezzel vége is 
a „magyar" szövegeknek. Az 1518 lapos kötetben tizedennyi szerző szerepel, azaz a rövid 
rezüméknél bővebb szövegek olvashatók. Régi és új szemiotikusok egyaránt szerepelnek, és 
különböző kontinensekről is. Korábban már „Proceedings 2014 PDF book"  címmel is 
hozzáférhető volt. 
Megemlíthetjük még, hogy a kötet legvégén két kiváló tanulmány olvasható, Marcel Danesi és a 
Susan Petrilli – Augusto Ponzio szerzőpáros jóvoltából (az 1495-1518. lap). A mai olvasó és az 
utókor e testvérkiadvány alapján ítéli majd meg a szófiai kongresszust. Ez azonban nem a teljes 
igazság. Sok olyan szekció, rendezvény volt, amelyek szerzői vagy nem küldték el Szófiába 
előadásaikat, vagy ilyen (akár előzetes) anyagokat nem közöltek. Magyar résztvevők ugyanis voltak 
és előadtak Szófiában (pl. Szívós Mihály, Hoppál Mihály, Hubbes László -- sőt mások  is). Talán 
érdemes lenne összeszedni előadásaikat, vagy ezek kivonatát, vagy ezek jegyzékét. Más, kiváló 
szemiotikusok vagy szimpóziumok is kimaradtak a kötetből. Azért a megjelent másfélezer lap 
pontosan visszatükrözi azt -- milyen a mai szervezett nemzetközi szemiotika. 
Ma ez ehhez a lakmusz -- és csak hálásak lehetünk Bankovnak, hogy ez a tényanyag 
hozzáférhetővé vált.  

Voigt Vilmos 
 

* 
 

Az MTA Szemiotikai Munkabizottság 2017. évi tervei 
 

1.Az MTA Szemiotikai Munkabizottsága (az MSZT támogatásával) megrendezi a III. 
szemiotikaoktatási konferenciát. Előadásokat – az előző szemiotikaoktatási konferenciához 
hasonló módon – két fő témakörben várunk: 
a/ a szemiotika oktatásában jól felhasználható témák bemutatása, elemzése; 
b/ az oktatás módszertani, didaktikai kérdései. 
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Az előadások szövegét a korábbiakhoz hasonlóan szeretnénk publikálni.  
A konferencia időpontja: 2017. június 9. péntek.  
A konferencia tervezett helyszíne ugyanaz, mint korábban – az Anyanyelvi Konferencia 
székhelye: Budapest, VII. Rákóczi út 38. I. em.  A részvételi szándék jelzését és az előadás címét 
kérjük a szivosml@yahoo.de címre küldeni. 
 
 2. Az MTA Szemiotikai Munkabizottsága (az MSZT támogatásával) idén is megtartja a 
Peirce Szeminárium elnevezésű rendezvényét, amelyen egy hosszabb elméleti 
szemiotikai előadás hangzik el. Az előadás után részletes vitára van lehetőség.  Az idén az 
előadást DSc Kroó Katalin egyetemi tanár tartja Az irodalomszemiotika aktuális módszertani 
kérdései címmel. 
A rendezvény időpontja 2017. április 21. péntek 14 óra. Tervezett helyszíne: az Anyanyelvi 
Konferencia székhelye, Budapest, VII. Rákóczi út 38. I. em. 
A meghívót és az eseményt a Szemiotikai Tájékoztató c. kiadványunkban és a www.szemiotika.hu 
honlapon is közzétesszük. 

Szívós Mihály, az SZMB elnöke,  
Pölcz Ádám, az SZMB titkára 

 
* 

 
Az MTA Szemiotikai Munkabizottság a 2016. évi tevékenysége (beszámoló) 

 
1. A Munkabizottság évi rendes ülése május 14-én zajlott le. Ezen az ülésen a Munkabizottság 
tagjává választotta Dr. Újvári Editet (PhD), aki a Szegedi Tudományegyetem docense és a Jel-
Kép-Tér szemiotikai munkacsoport tagja. 
2. A hazai szemiotikai életben immár tartósan két olyan rendezvény honosodott meg, amelyek 
megszervezésére évente vagy kétévente kerül sor, és amelyek a Szemiotikai Munkabizottság 
tevékenységéhez köthetők. Az egyik az évente vagy kétévente koratavasszal tartandó Peirce 
Szeminárium, amelyen elméleti szemiotikai előadás hangzik el, melyet hosszabb vita is szokott 
követni. A másik a kétévente, a tavaszi időszak végén tartandó Szemiotikaoktatási konferencia. 
Ez az egyetemeken folyó szemiotika oktatását, és az oktatók közötti tapasztalatcserét és a 
metodikák továbbfejlesztését szolgálja. A Munkabizottság e rendezvények esetében is szorosan 
együttműködik a Magyar Szemiotikai Társasággal. 
3. A szokásoknak megfelelően sor került a Semiotica Agriensis konferencia megtartására Egerben 
szeptember 30. és október 2. között, amely továbbra is a hazai szemiotika legjelentősebb 
rendezvénye és bemutatkozási lehetőség a fiatal szemiotikusok számára. Az SZMT mellett a 
Munkabizottság is támogatta a rendezvényt, és több tagja is részt vett azon. A sorrendben 15. 
konferencia témája ezúttal a multikulturalitás volt. Az előadások külön konferenciakötetben 
jelennek meg. 
4. A jelentős szemiotikai rendezvények sorába került az a kétévente megrendezett 
konferenciasorozat is, amelyet a Jel-Kép-Tér munkacsoport szervez Szegeden.  
5. A tárgyévben elindult a 2017-ben tartandó Peirce Szeminárium szervezése, amelyen Kroó 
Katalin egyetemi tanár tart előadást Az irodalomszemiotika időszerű módszertani kérdései 
címmel. A szintén 2017-ben tartandó III. Szemiotikaoktatási konferencia előkészületei is 
elkezdődtek. 
6. A hazai szemiotikai kutatásokat gazdagítja a Szegedi Tudományegyetemen működő Jel-Kép-
Tér munkacsoport konferenciaszervezői és kiadói tevékenysége. A munkacsoport a tárgyévben A 
hatalom jelei, képei és terei című konferenciakötetet adta ki, amelyben a Munkabizottság több 
tagja – Balázs Géza, Szőnyi György Endre, Újvári Edit, Voigt Vilmos és Szívós Mihály – egy-egy 
tanulmány szerzőjeként szerepel. 
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7. Az ELTE-n elindult az angol nyelvű, külföldi diákok számára felállított szemiotika szak, 
amelyen most négy fő – egy ciprusi, egy grúz (Erasmus ösztöndíjas), egy török és egy ukrán 
hallgató – tanul. 
Az alábbi, a teljesség igénye nélkül készült listában felsorolt publikációkban an  Munkabizottság 
tagjai szerzőként és/vagy szerkesztőként szerepelnek. 
Kroó Katalin (2016) „Dialogicsnoszty” kak szemanticseszkaja u szemioticseszkaja gyinamika 
lityeraturnovo tekszta. („Dialogicitás” mint az irodalmi szöveg szemantikai és szemiotikai 
dinamikája) Studia Slavica, Volume 61 No. 1. 
Orosz Magdolna (2016) Erzählen – Identität – Erinnerung, Studien zur deutschsprachigen und 
ungarischen Literatur 1890-1935. Peter Lang, Frankfurt am Main. 
Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (szerk.)(2016) A hatalom jelei, képei és terei. Szegedi 
Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged 
Szívós Mihály (2016) The Triadic Sign Relationship in Carneades’ and Peirce’s Philosophy and its 
Trend in the History of Semiotics. In: Andrey Tashev, Elka Traykova, Miryana Yanakieva, Pual 
Cobley, Raya Kuncheva (eds.) The Statues of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov. 
Sztatuite na miszlta. V Cseszt na profeszor Ivan Mladenov. Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing 
House of Bulgarian Academy of Sciences; Boyan Penev Publishing Centre. 138-144. 
Szívós Mihály (2016) Au carrefour de la sémiotique et de la théorie du savoir tacite. Une analyse 
de l’intégration des sens et de la méthode de condensation dans l’art. Degrés. Revue de synthèse à 
orientation sémiologique, quarante-quatrième année, n ͦ 165, printemps 2016. Champs 
d’application, 5-12. (a1-a8). 
Szívós Mihály (2016) Bioszemiotika, egy fiatal tudomány. Rövid történeti áttekintés és néhány 
alapvető problémakör felvázolása. Kaleidoscope 2016/13. 189-195. 
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=kotet&kotetid=41 
Voigt Vilmos (2016) Mihály arkangyal az orosz fémikonokon és ennek kígyófészkes előzményei. 
Ethnographia  127 (2016) 460-468.  
Voigt Vilmos (2016) Peirce módszere és ennek kiterjesztése a vallás szemiotikájának 
alapfogalmaira. Vallástudományi Szemle  XII (2016)  103-112. 

Szívós Mihály, 
a Szemiotikai Munkabizottság elnöke 

 
* 

 
Békési Imre: Nyelvész mestereim. Tudománytörténeti adatok és emlékek. Szeged, 2016. 

Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 266 lap. 
 

A szegedi egyetemen a magyar nyelvészetnek az utóbbi fél évszázad egész  idejében Békési Imre 
professzor volt nemcsak stabil kezdőköve, hanem ihletett visszaemlékezője és értékelője is. Ilyen 
jellegű írásait gyűjtötte e kötetbe. A magyar szemiotikusok nemcsak a Szemiotikai szövegtan húsz 
kötete, vagy Petőfi S. Jánosnak a magyar egyetemi oktatásba ismét bevonása miatt örökre hálásak 
neki. Szemiotikai rendezvényeinken, egri konferenciáinkon is jelen volt. Személyekről szóló írásai 
gazdag, első kézből ismert adatokat tartalmaznak, az értékelés is józan, hasznosítható. Pontos 
hivatkozások, a kötet végén gondos névmutató található. Ez lehetővé teszi, hogy Petőfi, Szépe 
György, Máté Jakab és mások szemiotikai tevékenységére is rábukkanhassunk. Büky Béla és Máté 
Jakab hasonló tudománytörténeti szemlét adó, korábban megjelent művei mellett most már 
Békési könyvében is mindig utána kell nézni a mai magyar szemiotika és, tágabban, modern  
magyar nyelvtudomány működése iránt érdeklődőknek. És természetesen Békési gazdag életműve 
is megvilágításba kerül.  
 

Voigt Vilmos 
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Megjelent A hatalom jelei, képei és terei című tanulmánykötet (Szeged, 2016, Szegedi 
Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 411 lap, számos képpel). 

 
A 28 tanulmányt tartalmazó kötet a „Jel – kép – tér” sorozat 2. kötete, és szegedi kollégáink 
jeltudományi kutató programjának eredménye. Bemutatóját 2016. november 4-én Panek Sándor 
vezette a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Hattyas-sori épületében. A három szerkesztő 
(Szirmai Éva, Tóth Szergej  és Ujvári Edit) válaszolt a céljaikat faggató kérdésekre. Mind a szegedi 
kép-szemiotika, mind konferenciáik, mind kiadványaik folytatódnak.  
A magam őszinte véleménye: az utóbbi idők legjobb, legszebb magyarországi szemiotikai 
tanulmánykötete. Csak gratulálhatunk!  

Voigt Vilmos 
 

* 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság megrendelhető ÚJ kiadványai: 
Könyveinket közvetlenül a Társaságtól is meg lehet rendelni (magyszemtars@gmail.com), de 
most már az interneten is: www.e-nyelv.hu/konyvesbolt. Itt akciós árakkal is találkozhatnak. 

 
27. Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza—Balázs László—Veszelszki 
Ágnes. MSZT, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 220 oldal. (Második kiadás: 2015) 
28. Emlékezet: ünnep, fesztivál. Szerk.: Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2013. 183 oldal.  
29. A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben. Szerk.: Balázs 
Géza. MSZT, Budapest, 2013. 263 oldal.  
30. Szívós Mihály: A jelaktusok elmélete. MSZT-Loisir Könyvkiadó, Budapest, 2014. 230 
oldal. 
31. Balázs Géza: Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. Inter-MSZT, Budapest, 2015. 
268 oldal.  
32. Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Tájszemiotika. (Melléklet: A szemiotika oktatása. 
Szerk.: Szívós Mihály.) MSZT, Budapest, 2015. 282 oldal. 
33-34. Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, 
nyelv. MSZT, Budapest, 2016. 250 oldal.  
35-36. Balázs Géza és Veszelszki Ágnes szerk.: Generációk nyelve. Inter-MSZT, 
Budapest, 2016. 456 oldal. 
37-38. kötet: Multikulturalitás (szerkesztés közben) 
 
Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza—Kovács László—
Szőke Viktória. Inter (2016)  
 
IKU-TÁR  
1. Rácz János: Szőlő- és borneveink (2015) 
2. Balázs Géza: Új szavak, kifejezések. A rendszerváltás kisszótára (1990-2015) (2016) 
3. Rácz János: Virágneves könyv (megjelenés előtt, 2017) 
 
Jót s jól! IKU-KISKÖNYVTÁR  
1. Hatvanhat év a katedrán. A 90. esztendős Szathmári István köszöntése. (2015.) 
2. Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában. A magyar nyelv hete 1967—2016. Szerk.: 
Balázs Géza. ASZ—Inter Kft. (2016) 
3. A péceli kiskastélyos világ. Rádayak, Szemere, Kölcsey. 200 éves a Felelet a 
Mondolatra (Antimondolat) vitairat. Szerk.: Balázs Géza. MSZT-IKU, Budapest (2016) 
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Jelentés a magyar nyelvről 2010-2015. Szerk.: Balázs Géza (2016) 
 
Sorozaton kívül:  
Sokszínű humor. A III. magyar interdiszciplináris humorkonferencia előadásai. Szerk.: Vargha 
Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna. Tinta – ELTE BTK – Magyar Szemiotikai 
Társaság, Budapest, 2013. 297 oldal.  
Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.): A nevek szemiotikája, NYKFE – MSZT, Nyitra – 
Budapest, 2014. 268 oldal. A Nyitrán tartott 11. Semiotica Agriensis konferencia kötete. 
 
Ha a sorozatból hiányzik egy-két kötete, kérjük, jelezze, igyekszünk megszerezni. 
A könyvek megrendelhetők: magyszemtars@gmail.com, +36-30-318-9666 
Vagy többségük közvetlenül a www.e-nyelv.hu oldalon található webboltban is! 
Többi kiadványunkból csak korlátozott mennyiség áll rendelkezésre. Akinek a sorozatból 
hiányzik egy-egy kötete, kérjük, jelezze, igyekszünk kiegészíteni. A könyveket Budapesten a 
megadott, egyeztetett helyszínre visszük, vidékieknek egy megbeszélt budapesti helyre szállítjuk. 
Kapcsolatfelvétel: Pölcz Ádám titkár, magyszemtars@gmail.com, +36-30-318-9666.  
 
Tagdíjfizetés (2017):  
Kérjük, hogy tagdíját átutalással fizesse be a következő bankszámlaszámra: OTP 11705008-
20423070. A tagdíj 2015. május 6-ától 1000 Ft/év. Akinek módja van rá, kérjük, hogy emelt 
összegű tagdíjjal támogassa 26 éves társaságunkat! Nem küldünk csekket a befizetéshez, mert a 
tagdíj nem fedezi a csekk előállítását, valamint a csekkes utalás díját. Ha mégis csekkre van 
szüksége, kérjük, jelezze, és akkor küldeni fogunk. 
 
Támogatóink:  
A Szemiotikai Tájékoztató online megjelenését 2012-től támogatja is támogatja az Nemzeti 
Kulturális Alap. 
A Magyar Szemiotikai Társaság együttműködik a Bolyai Műhely Alapítvánnyal és a Magyar 
Nyelvstratégiai Kutatócsoporttal.  

 


