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Tisztelt Olvasó!

Amint a Modern Nyelvoktatás 2017/4. számának utolsó oldalán olvashatta, 2018-tól új szerkesztőség folytatja a munkát. Nincs nehéz dolgunk, hiszen a korábbi főszerkesztők, Medgyes
Péter és Dróth Júlia továbbra is aktív tagjai maradnak a folyóirat szerkesztőbizottságának,
tanácsaikkal, tapasztalataik átadásával segítik a régi-új csapat munkáját. A legtöbb rovat élén
nem történt változás, mindössze ketten jelezték, hogy átadják másnak a feladatot: a Könyvszemlét Huszár Ágnestől mostantól Tóth Szergej veszi át, az Interjúk rovatot pedig Medgyes
Pétertől Fischer Andrea. Rovatvezetőként és szerzőként mindkét most leköszönő kollégánk
számos hasznos és népszerű írással gazdagította a folyóiratot. Szöllősy Éva, aki a Szépe-emlékszámtól kezdve újra szerkesztőként segítette a főszerkesztő munkáját, ugyancsak elbúcsúzott a szerkesztőségtől. Felelősségteljes munkáját M. Pintér Tibor folytatja. A Szótárszemle
rovatvezetésébe Lázár A. Péter mellett Fóris Ágota is bekapcsolódik.
Volt a folyóiratnak olyan szerkesztőbizottsági és tanácsadó testületi tagja is, aki hallgatásával jelezte: alapító főszerkesztőnk, Szépe György felkérése olyan régen történt, hogy már
nem szándékozik részt venni a Modern Nyelvoktatás szerkesztésében. Munkájukat ezúton
is köszönöm. Tanácsadó Testületünk 2018-tól két új taggal egészül ki: Tódor Erika Máriával
(Sapientia Egyetem) és Károly Krisztinával (Eötvös Loránd Tudományegyetem). Köszönöm,
hogy számos egyéb feladatuk mellett vállalták, hogy tanácsaikkal segítik majd a folyóirat
szerkesztését.
A Modern Nyelvoktatást változatlanul a Tinta Könyvkiadó adja ki. Az elmúlt több mint
egy évtizedben mindig biztos pontot jelentett a szerkesztőségnek a Kiadó igényes munkája.
Újdonság, hogy a folyóirat számai 2006-ig visszamenőleg már az Elektronikus Periodika
Archivumban is olvashatók.
Ebben az évben is a Magyar Nyelvstratégiai Intézet anyagi támogatásával jelennek meg
az egyes lapszámok.
A folyóirat tartalmi és szerkesztési alapelvei a Szépe György által elképzelt, szélesen értelmezett alkalmazott nyelvészeti, modern nyelvoktatási modellt követik. Megőrizve a lap
minden eddigi értékét, szeretnénk nagyobb teret adni az ezzel összefüggő pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai, nyelv- és nyelvoktatás-politikai, oktatásterminológiai hangsúlyú
írásoknak is, bepillantani minél több nyelvtanári műhelybe, valamint arra törekszünk, hogy
a kevéssé tanított idegen nyelvekről is folyamatosan tájékoztassuk olvasóinkat.
Az első számról máris képet alkothatott a Tisztelt Olvasó. Véleményét, írásait, az ismertetésre érdemesnek tartott könyv- és folyóiratjavaslatait a modernnyelvoktatas@gmail.com
címre várjuk.
Nádor Orsolya
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