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MEGHÍVÓ
A Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport,
valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja, a DAB Nyelvészeti
Munkabizottsága és a Hatvani István Szakkollégium
meghívja

Fehér Krisztina

A beszédpercepció és az anyanyelv fonotaxisa
című előadására
Az anyanyelv fonológiai jellegzetességeitől meghatározott, prototípuselvű hangészlelés a kognitív
pszichológia és neurológia csecsemőkkel végzett vizsgálatainak tanúsága szerint igen hamar, a 6–12.
hónap között kialakul. Bár ennek alapján úgy tűnik, hogy a nyelvsajátos prototípus-fonéma az emberek nyelvének legkisebb, igen korán feltűnő analitikus egysége, ha az erre utaló teszteket összevetjük
óvodáskorú gyermekekkel végzett hangtani mérések eredményeivel, mégis érdekes paradoxonra lehetünk figyelmesek. Ezek a kísérletek ugyanis azt jelzik, hogy a fonéma mint rendszertani elem egyáltalán nem létezik az ilyen korú gyerekek nyelvtudásában, ez csak később, az olvasás-írás tanítás hatására
jelenik meg.
Az előadás arra vállalkozik, hogy — főként a kognitív pszichológia és idegtudomány, valamint az
eszközfonetika eredményeire támaszkodva — feloldja ezt az ellentmondást és rámutasson: a nyelv
ösztönös elemi egységeinek a nyelvfüggő prototipikus fonémák helyett inkább az anyanyelv
fonotaktikai mintái tekinthetők, amelyek viszont nem egyszerűen csak a beszédpercepció alappillérei, de a grammatika szerveződésének is kulcstényezői.
Helyszín: a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. sz. Kollégiuma (Debrecen, Egyetem tér 1., a főépület mögött), 5. emeleti előadóterem
Időpont: 2011. március 21. (hétfő), 16 óra
Az előadáson minden érdeklődőt örömmel lát a Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, a
Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja, a DAB Nyelvészeti Munkabizottsága és a
Hatvani István Szakkollégium.
Debrecen, 2011. március 18.
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Előadás-sorozatunkról tájékozódhat a honlapunkon (http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea1.html), ahol megtalálhatja
az elhangzott előadások rövid összefoglalóit és a teljes előadások videofelvételeit is.
Ha előadás-sorozatunk vagy kutatásaink felkeltették érdeklődését, látogasson el honlapunkra
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny), és regisztráljon hírlevelünkre (https://mail.unideb. hu/cgibin/mailman/listinfo/tarskogny), hogy a későbbiekben is értesítést kapjon előadásainkról, publikációinkról.

