Szavaink világa
Rendezvények
a Debreceni Egyetemen
a magyar nyelv napja alkalmából

„Az Országgyűlés, felismerve azt, hogy a magyar nemzet
összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk,
nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva
hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért –, a
nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében, a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar
nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává
nyilvánítja.”
Részlet az Országgyűlés 66/2011. (IX.29.) sz. határozatából.

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete, az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja, valamint a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Szakbizottsága a magyar
nyelv napja alkalmából
2015. november 12-én
Szavaink világa címmel rendezvényt tart, amelynek
keretében a szavakra és a tulajdonnevekre mint sajátos funkciójú s egyben különleges történeti forrásértékkel rendelkező nyelvi elemcsoportra s azok
nyelvek közötti vándorlására kívánja felhívni a figyelmet, tekintettel arra is, hogy e nyelvi elemek
kérdésköre az intézet és a kutatócsoport kutatási
profiljában meghatározó szerepet játszik.

A rendezvényt
a Debreceni Egyetem belső kutatási pályázata
(RH/751/2015) pályázata támogatja.

Program
10.00 Megnyitó
(DE Főépület XIV. tanterem)
Tudománynépszerűsítő előadások
HOFFMANN ISTVÁN egyetemi tanár
Szavaink vándorlása
TÓTH VALÉRIA egyetemi docens
Leveditől Dobó Istvánig —
A magyar személynévadás vázlatos története
MATICSÁK SÁNDOR egyetemi docens
Vándorló napok: a napok neveiről
RESZEGI KATALIN egyetemi adjunktus
Mit tudnak a gyerekek a helynevekről? —
A helynevek a gyermeki nyelvelsajátításban

14.00 Könyv- és projektbemutató
(A Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza,
Thomas Mann u. 49. Holló László terem)
TÓTH VALÉRIA egyetemi docens (DE): Szakmai bevezető
SZENTGYÖRGYI RUDOLF egyetemi adjunktus (ELTE):
Gondolatok két frissen megjelent nyelvemlék-monográfia kapcsán
Szőke Melinda: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének
nyelvtörténeti vizsgálata. Debrecen, 2015.
Kovács Éva: A tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás.
Debrecen, 2015.

BÁBA BARBARA tudományos munkatárs (MTA–DE): A
Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a
Hajdúhadházi járás helynevei c. kötet bemutatása
E. NAGY KATALIN tudományos segédmunkatárs (Magyar Nyelvstratégiai Intézet): A Magyar Nemzeti Helynévtár c. tudományos projekt bemutatása

16.30 Anyanyelvi vetélkedő
(DE Főépület 340/2. tanterem)
Anyanyelvi verseny a Debreceni Egyetem hallgatói számára
A versenyt Szilágyi Zsuzsa, Gellért Rita, Bátori István és Nagy Máté szervezi és vezeti.

A helyesírási verseny eredményhirdetése és a díjak kiosztása
A versenyre november 11-én, szerdán 16 órakor kerül sor.
A versenyt Dobi Edit és Kazamér Éva szervezi.
November 13. péntek
14.00
A Szavaink világa rendezvény kihelyezett vidéki eseménye (Tépe, Polgármesteri Hivatal)
GYŐRFFY ERZSÉBET: A Mérgestől a Halom-domb-ig —
Helynévismeret Tépén

A rendezvényekre minden érdeklődőt tisztelettel
meghívunk és várunk.

Dr. Hoffmann István s. k.
intézetigazgató egyetemi tanár

