
18. Élőnyelvi Konferencia

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az Intézet mellett működő
Arany A. László Polgári Társulás és a dunaszerdahelyi székhelyű Gramma
Nyelvi Iroda 2014. szeptember 18–20. között Nyitrán rendezi a 18. 
Élőnyelvi Konferenciát.

A konferencia központi témája:
A magyar szociolingvisztikai és dialektológiai kutatások évtizedek óta
egy többé-kevésbé rejtett viszonyítási ponthoz igazodnak, a sztenderd
(standard, irodalmi nyelv, köznyelv) kategóriájához. A sztenderd a
magyar nyelvi kultúra (és általában véve a magyar kultúra) egyik
sarokkövének, garanciájának számított, de ez a szerep az elmúlt
három-négy évtizedben megváltozott. Ez a kategória, amely a magyar
nyelvtudomány egyik legfőbb elméleti, hipotetikus és egyúttal
tudományosan kodifikálandónak, sőt kodifikáltnak tekintett központi
változata volt mintegy százötven (akár kétszáz) évig, az elmúlt
húsz-harminc évben kikerült a nyelvtudományi leírás fókuszából. Ennek
egyik oka a korábbi túldimenzionálás volt, mindent a sztenderdhez mértek
mint abszolútumhoz. A másik ok a sztenderd jellegének és státusának
vélelmezhető megváltozása. Ez a változás nyilvánvalóan összefügg a
Kárpát-medencei magyarság társadalmi és kulturális átalakulásával,
kivált az 1990 körül megindult folyamatokkal. A magyar
szociolingvisztikai kutatások közel harminc éves intenzív tevékenysége,
az eddig felhalmozott kutatási eredmények, valamint a dialektológia
korszerűsödése és a szociolingvisztikához kapcsolódása megfontolandóvá
teszik az áttekintést és az időszaki szintézist.

A 18. Élőnyelvi Konferencia az eddigi kutatási eredményekből a
sztenderd mai helyzetéről való ismereteket kívánja tervezetten
előtérbe helyezni, kiegészíteni, bemutatni, az összefüggéseket és a
változási tendenciákat kimutatni.

A konferencia a következő fő kérdések köré szerveződik:
Mennyiben változott meg maga a sztenderd?
Hogyan módosult a státusa, belső rendszere?
Milyen kép rajzolódik ki a sztenderd és a többi nyelvváltozat közötti
viszonyról?
Egyközpontú és hierarchikus ez a viszony, vagy hálózatszerű?

A megadott problémakörön belül a következő fő témakörök  tárgyalhatóak:

A sztenderd és
- a nyelvjárások
- a szociolektusok, társadalmi rétegek, csoportok
- a városok

A sztenderd és
- a kiejtés változatai
- a szemantika változatai
- a nyelvtan változatai



- a lexikon változatai

A sztenderd és
- a kétnyelvűség

A sztenderd és
- a közoktatás
- az anyanyelvi oktatás és nevelés

A sztenderd és
- a nyelvi tervezés
- a nyelvművelés

Előadások:
Az előadások időtartama 30 perc (20 perc előadás + 10 perc vita,
konzultáció). Egy szekcióban egymás után három előadás hangzik el, majd
szünet következik.

Műhely:
a konferencián lehetőség van műhelyek szervezésére. Kérjük, hogy
amennyiben műhelyt kíván szervezni, az előregisztráció során tegyen
javaslatot a műhely témájára maximum 3600 karakteres leírásban,
amelyben a javaslattevő megjelöli, hogy kb. hány résztvevőre, kikre
számít (a korábbiaknak megfelelően a műhely esetében a szervező
feladata a műhely tematikájának meghatározása, illetve az előadók
felkérése, a műhely programjának összeállítása). A műhely számára a
konferencián 4,5 óra áll rendelkezésre. A javaslatokat a következő
e-mail címre várjuk: kozmacsistvan@gmail.com.

Poszterek:
a konferencián poszterszekció is lesz. A poszterek bemutatására másfél
órát biztosítanak a szervezők. A bemutatott poszterek kiegészíthetők
kiosztmánnyal és más elvihető anyagokkal.

Regisztráció
A konferenciára http://www.fss.ukf.sk/elonyelvi18/ címen a regisztrációs
lap kitöltésével lehet jelentkezni. Regisztráció ideje: 2013. augusztus
10.– 2014. január 20. A jelentkezők egy maximum 2000 leütés terjedelmű
összefoglalót töltsenek fel a regisztrációs oldalon a szerző nevének
feltüntetése nélkül. Az összefoglalókat 2014. február végéig elbíráltatjuk.

Előregisztráció
A jelentkezőknek módjuk van előregisztrációra. Ennek során még nem
szükséges az előadás összefoglalóját feltölteni, azt a regisztráció
ideje alatt a jelentkező bármikor feltöltheti. Az előregisztráció
ideje: 2013. augusztus 10.–2013. szeptember 30. Ezt követően
regisztrálni már csak az összefoglaló feltöltésével lehetséges.

Részvételi díj
A részvételi díj magában foglalja a három napos konferencia során a
büfé, továbbá a fogadás és a kirándulás, valamint a konferenciakötet
költségét.



2014. május 15. előtti befizetés esetén:
80 Euro.
Diákok és PhD hallgatók: 40 Euro.
Társszerzők, kísérők: 40 Euro.

2014. május 15. – július 15. között:
100 Euro.
Diákok és PhD hallgatók: 50 Euro.
Társszerzők, kísérők 40 Euro.

A konferencia nyelvei:
angol, cseh, magyar, szlovák, egyéb szláv nyelv.
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