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This issue of The AnaChronisT has been sponsored by

címû folyóirat támogatása. E folyóirat ed-
dig is az egész ország szakmai közössége
áldozatos munkájának köszönhetõen volt
képes nemzetközi forgalomba kerülõ pub-
likációs fórumot biztosítani az anglisták és
amerikanisták számára. A Ninewells Ala-
pítvány kiemelt feladatának tekinti, hogy
e nemes küldetés teljesítésében segítse a
lapot, így az adományok jelentõs részét a
jövõben is e komoly szakmai értéket kép-
viselõ folyóirat mûködésére fordítja.

Amennyiben egyetért céljainkkal, és
méltónak találja õket tevõleges hozzájá-
rulására, kérjük, adója 1%-át az errõl való
rendelkezésre rendszeresített ûrlapon
ajánlja fel a Ninewells Alapítványnak. A
2012/13. évi bevallásokból befolyt ösz-
szegért ezúton mond köszönetet a Nine-
wells Alapítvány kuratóriuma és a The

AnaChronisT szerkesztõsége. A továb-
bi adományokat is köszönettel fogadjuk.

Ninewells Alapítvány / Ninewells Foundation
Adószám: 18112436-1-43 . Bankszámlaszám: 11705008-20484862-00000000

IBAN: HU21117050082048486200000000  . SWIFT code: OTPBHUHB

The

AnaChronisT

Established in 2004, the Ninewells Foun-
dation is a signifcant agent in the study
of English-language cultures. Among its
chief activities, it has crucially supported

which has, through the vital co-operation
of Hungarian and foreign researchers,
grown into an internationally acclaimed
publication for scholars of English and
American Studies worldwide. The Nine-
wells Foundation lays particular empha-
sis on the promotion of this noble mission:
a major part of all donations made to it
will be channeled into the maintenance
of this periodical, to ensure that its qual-
ity established in past years may prevail.

If you agree with our intents and pur-
poses and fnd them worthy of your
contribution, please make all donations
to the bank account number below. The
trustees of the foundation and the editors
of The AnaChronisT hereby thank all
those who, through allocating the freely
disposable 1% of their income taxes, or
through individual donations, supported
the Ninewells Foundation in 2012/2013.

A Ninewells Alapítvány ezúton hozza nyilvánosságra, hogy a 2012. adóévben felajánlott 1%-
okból befolyó összeget egészében a The AnaChronisT folyóirat nyelvi lektorálására fordította.
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A The AnaChronisT megjelenését támogatta az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja.


