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Szentgyörgyi Rudolf (szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu)
A diákműhely titkára:
Bátori Gyopárka (batori.gyopi@gmail.com)

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetéhez kötődő Magyar
Nyelvtudományi Tudományos Diákkör szervezeti felépítése a hallgatók rendkívül
szerteágazó és sokoldalú nyelvészeti érdeklődése eredményeként sajátos. A tudományos diákkört az egyes nyelvtudományi területek mentén szerveződő hallgatói
műhelyek alkotják. A diákkör támogatja, összefogja, koordinálja, továbbá kari és
országos szinten – különösen is a kétévenkénti országos megmérettetésen (OTDK)
és annak előkészítésében (kari TDK) – szervezi és képviseli a tudományos műhelyeket. A diákkör műhelyei az egyetemi polgárok és az érdeklődők számára minden
tanévben bemutatkoznak az Egyetemi Anyanyelvi Napok keretében.

Az ELTE BTK Tudományos Diákkörei:
http://www.btk.elte.hu/tdk

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács weboldala:
http://www.otdt.hu

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI
DIÁKMŰHELY

Tanár felelős:

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa (vladar.zsuzsa@btk.elte.hu)

Diáktitkárok:

Hrenek Éva (hrenek@caesar.elte.hu)
Illés Klaudia (illes.klaudia12@gmail.com)

Facebook:

Nyelvmentor

Főbb tevékenységi körök
−
−
−
−
−

a tagok egyéni kutatásainak támogatása
különböző tematikájú, a hallgatók tanulását, vizsgafelkészülését, ill.
az önálló kutatások megtervezését és színvonalas kivitelezését segítő
módszertani kurzusok, foglalkozások szervezése
konferenciákra és OTDK-ra való felkészülés
részvétel konferenciák és más szakmai programok szervezésében
közösségi programok, tanulmányi kirándulások szervezése

Publikációs lehetőség
−

a műhelyben születő hallgatói tanulmányokat időről időre közreadó
tanulmánykötet-sorozat kiadványaiban

Kiadványaink
1. Hallgatók dolgozatait közreadó tanulmánykötetek a műhely oktatóinak
és hallgatóinak szerkesztésében
2. Alkalmazott nyelvészeti kisszótár (egyetemi oktatási segédanyag)
−
−

ELTE Eötvös Kiadó, 2019.
a nyelvhasználat kulturális, társas-társadalmi beágyazottságát
előtérbe helyező kutatási, ill. tudományterületek:
• szociolingvisztika,
• interakciós stilisztika,
• nyelvpolitika,
• pragmatika és diskurzuselemzés

Műhelymunka: tanulás- és kutatásmódszertani workshopok
−

2019. ősz: Így jegyzetel(je)tek ti. Jegyzeteléstechnikai műhelyfoglalkozások (vezető: Bencze Norbert)

A műhely elsődlegesen a hallgatók tudományos tevékenységének támogatására törekszik. Fő célkitűzése, hogy
segítséget nyújtson az alkalmazott nyelvészeti témákkal foglalkozó hallgatóknak kutatási terveik megvalósításához, illetve kutatásaik továbbfejlesztéséhez, valamint olyan fórumot teremtsen az érdeklődők számára, ahol
szakmai kérdéseiket, módszertani problémáikat, tapasztalataikat, olvasmányaikat nemcsak egymással, hanem a
Tanszék oktatóival is megbeszélhetik, megvitathatják. A műhelyben elhangzott hallgatói előadások jelentős részét
a hallgatók később országos konferenciákon és/vagy OTDK-előadásként is bemutatják; emellett az elkészült
anyagok gyakran írott formában (pl. hallgatói tanulmánykötetekben) is megjelennek.

Diákműhelyünk tudományszervezési feladatokat
is ellát: a műhely tagjai rendszeresen részt vesznek
különböző alkalmazott nyelvészeti hallgatói konferenciák megszervezésében és lebonyolításában. A
konferenciák előadásainak anyagaiból rendszerint
konferenciaköteteket jelentetünk meg.

A TDK-műhely a tudományos tevékenységek támogatása mellett a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektet: a
már hagyománnyá vált karácsonyi öszszejövetelek megrendezése mellett a
műhelytagok minden évben szerveznek
tanszéki kirándulásokat is.

ANYANYELV-PEDAGÓGIAI
DIÁKMŰHELY

Tanár felelős:
A műhely vezetője:
A műhely titkára:

Honlap:
Facebook:
Egyéb elérhetőség:

Gonda Zsuzsa (gonda.zsuzsa@btk.elte.hu)
Grund Ágnes (grundagi@gmail.com)

Borszuk Adrienn (borszuk.adrienn@gmail.com, borszuk.adrienn@btk.elte.hu)

https://www.metodika.btk.elte.hu
Anyanyelv-pedagógiai diákműhely
anyanyelvelte@gmail.com

Főbb tevékenységi körök
–
–
–
–
–
–
–
–

az anyanyelv-pedagógiai kutatások módszertanának a megismerése,
a hazai és a nemzetközi anyanyelv-pedagógiai kutatások legújabberedményeinek a feldolgozása;
meghívott szakemberek kutatási területének, jó gyakorlatainak a megismerése;
hallgatói anyanyelv-pedagógiai kutatási projektek tervezése és megvalósítása,
részvétel a bölcsész tanári kutatócsoport munkájában, közreműködés
kutatásokban, pályázatokban és tananyagfejlesztésben;
önálló kutatói tevékenységre való felkészítés, az önálló kutatómunka
mentorálása;
a társak kutatásának a megismerése és támogatása,
hallgatói képzések szervezése: korszerű anyanyelvi nevelési munkaformák és módszerek elsajátítása; az IKT-eszközök és a digitális
alkalmazások használatának a fejlesztése

Tudományszervezés
–
–
–

hallgatói műhelyek, találkozók, képzések szervezése;
tudományos konferenciák szervezése (TDK-konferenciák, Trefortkerti bölcsész tanári konferencia, Vályi András anyanyelv-pedagógiai
konferencia);
tanulmányi versenyek szervezése (Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny, Eötvös József országos középiskolai
szónokverseny, Egyetemi digitális helyesírási verseny)

Kutatási témák
− minden olyan téma, amely az anyanyelvi neveléssel, az osztálytermi diskurzussal és a tanulással
összefügg

Publikációs lehetőség
–
–
–
–
–

az Anyanyelv-pedagógia szakfolyóiratban,
a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet kiadványaiban,
a Szakmódszertani Központ honlapján és digitális könyvtárában,
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának a honlapján,
egyéb szakmai folyóiratokban és kiadványokban

Hazai és nemzetközi kapcsolatok
– szakmai találkozók a hazai és a határon túli egyetemeken működő tudományos diákkörök tagjaival,
– hallgatói konferenciák szervezése más egyetemek tudományos diákköri tagjainak a részvételével,
– szakmai tanulmányutak a hazai és a határon túli egyetemeken folyó anyanyelv-pedagógiai kutatások megismerésére,
– digitális anyanyelvi fejlesztési tananyagok kidolgozásában való részvétel a Kárpát-medencei
régióban
A diákműhely két „családja”
– a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet nyelvészeti diákköre
– a Szakmódszertani Központ tantárgy-pedagógiai diákköre

A műhely számos lehetőséget kínál azoknak a hallgatóknak, akik a tanulmányaik mellett tovább
szeretnék bővíteni szakmai ismereteiket, akik az anyanyelvi neveléssel kapcsolatos kutatásokban
szeretnének részt venni, valamint ebben a témakörben önálló kutatást is folytatni. A műhelymunka
hozzájárul a tanárképzésben részt vevők további fejlődéséhez, egy olyan közösséghez tartozhatnak,
amely az önálló és a projektben végzett kutatást egyaránt támogatja. A hallgatók olyan egyéb tevékenységekbe is bekapcsolódhatnak, amelyek tanári pályájukon előnyt jelentenek, például konferenciákon vehetnek részt, tanulmányi versenyeket szervezhetnek, publikációkat írhatnak.

BENKŐ LORÁND NYELVTÖRTÉNETI
HALLGATÓI MŰHELY

Tanár felelős:
Diáktitkár:

Facebook:

Szentgyörgyi Rudolf (szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu)
Bátori Gyopárka (batori.gyopi@gmail.com)

Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely

Főbb tevékenységi körök
−
−
−
−
−

egyéni kutatások és kutatócsoportokban való részvétel
módszertani előadások szervezése
konferenciaszervezés
hallgatói kötetek megjelentetése
közösségi programok szervezése

Konferenciaszervezés és -részvétel
−

Anyanyelvünk évszázadai (Nyelvünk változása és változatai):
2014-től évente rendezett nemzetközi konferenciasorozat

Publikációs lehetőség
−

Studia Iuvenum Chronolinguistica (2015–) című sorozat, melyben lektorált formában jelennek meg
• az Anyanyelvünk évszázadai konferenciasorozat előadásaiból
készült tanulmányok és
• a műhelytagok egyéni, minőségi kutatómunkái

Műhelymunkák
1. Közös kutatás: Nyelvtörténet a közoktatásban
a) Alkalmazott nyelvtörténet:
országos szintű felmérés a különböző típusú középiskolák nyelvtörténet-tanításának gyakorlatát illetően
interjúk készítése magyartanárokkal, az interjúk csoportos kiértékelése
nyelvtörténeti gyakorlókönyv összeállítása középiskolások számára
b) Nyelvemlékek átírása: Somorjai iratok (18. század)
2. Egyéni kutatások:
történeti szociopragmatika, alkalmazott nyelvtörténet, régészet és
nyelvészet találkozása, kódexkutatás, nyelvtörténet és néprajz
3. Részvétel a tanszékhez kapcsolódó kutatócsoportok munkájában

A Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhely
az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkörének keretein belül,
a Kar Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztika, Dialektológiai Tanszékén működik.

A hallgatói műhely elsődleges célja, hogy összegyűjtse a magyar nyelvtörténet iránt elkötelezett, illetve érdeklődő fiatalokat, akiknek számos lehetőséget biztosít, hogy a nyelvtörténettel az órai kereteken felül is foglalkozhassanak. A tanszék mellett működő kutatócsoportok ugyancsak lehetőséget biztosítanak a hallgatók
számára a nyelvtörténeti kutatómunkákban való részvételre: az Alkalmazott Nyelvtörténeti Kutatócsoport
munkájának a középpontjában a nyelvtörténet és a művelődés, valamint a közoktatás kapcsolatának vizsgálata
áll, a Biblia Mediaevalis Hungarica Kutatócsoport kódexeink bibliafordításait dolgozza fel, a Középmagyar
Hivatali Nyelvhasználat Szakmai Csoport, illetve a Középmagyar Misszilisek Szakmai Csoport a korszak
kézírásos emlékeit (boszorkányperek, városi akták, illetve levelek) kutatja, a Régi Magyar Kódexek Kutatócsoport kódexeink (jelenleg a Guary- és a Lányi-kódex) kritikai kiadását készíti elő.

A hallgatói műhely tudományszervezési
feladatokat is ellát: a műhelytagok rendezik meg immár 2014 óta az Anyanyelvünk évszázadai nemzetközi hallgatói
konferenciát, melyen nemcsak házigazdaként, hanem előadóként is részt vesznek.
A konferenciák előadásainak anyagaiból
évente konferenciakötet jelenik meg.

A TDK-műhely a tudományos tevékenységek
támogatása mellett a közösségépítésre is nagy
hangsúlyt fektet: a már hagyománnyá vált karácsonyi összejövetelek megrendezése mellett
hallgatóink minden évben szerveznek tanszéki
kirándulásokat is.

ÉLŐNYELVI DIÁKMŰHELY

Tanár felelős:
Diáktitkár:

Facebook:

Bárth János(janos.barth@gmail.com)
Zalánfi Bernadett (zbernadett1994@gmail.com)

facebook.com/diakdimenziok
Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén működő három diákműhely közös oldala
Továbbá keress minket az Élőnyelvi Diákműhely – ELTE BTK csoportban!

Érdemes benézned hozzánk, ha







szívesen belevágnál egyéni kutatásokba, de ehhez egy kis támogatásra van szükséged
szeretnéd magad konferenciákon kipróbálni
szívesen vitatnál meg a dialektológia, szociolingvisztika körébe tartozó tudományos kérdéseket
hasonló érdeklődésű emberekkel szívesen résztvennél közösségi programokban
szívesen vennél részt a nyelvjárásgyűjtéseken, sőt akár azok előkészítésében is segédkeznél
szívesen részt vennél a tanszéki eseményeken, azok szervezésében

Konferenciarészvétel





Anyanyelvünk évszázadai (2014-től évente)
OTDK (kétévente)
Élőnyelvi Konferencia (2016)
Dialektológiai Szimpozion (2015)

Minden félévben aktuális projektünk: nyelvjárásgyűjtés
Gyere el, ha
 szeretnél határon inneni és túli magyarlakta településeket látni
 megismerkednél az ott lakó emberekkel és mindennapjaikkal
 szeretnéd kipróbálni magad a terepmunkában
 egy kiváló szakmai és közösségi programra vágysz
A diákműhely tagjaiként
 mi állítjuk össze az információs anyagot
 anyagot gyűjtünk úti céljainkról (szakirodalom, hanganyagok, településtörténet stb.)
 segítjük a résztvevők szakmai felkészülését, ill. a gyűjtés során egyegy csoport vezetését

Az Élőnyelvi Diákműhely
az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén működik.

Minden félévben sor kerül egy nyelvjárásgyűjtő tanulmányútra, mely során elsősorban határon túli
településeket keresünk fel, de rendszerint magyarországi falvakba is betérünk. A felvételek készítése
során mindig felejthetetlen élményben van részünk: betekintést nyerünk adatközlőink élettörténeteibe,
mindennapjaiba, különleges emberi sorsokat ismerünk meg. Új világok nyílnak meg szemünk előtt,
mikor a Kárpát-medence eldugott településeit fedezzük fel. Mindezek mellett természetesen e kirándulások elsődleges célja, hogy az egyetemi képzésből hiányzó terepgyakorlatokon való részvételre ilyen
módon bárkinek lehetősége nyíljon. 3–6 fős csoportokban készítünk interjúkat adatközlőinkkel. A kis
csapatot mindig egy-egy tapasztalt gyűjtő vezeti, így bátran csatlakozhatnak olyanok is, akiknek egyedül nem lenne bátorságuk a terepmunkához. A feladatok felosztása révén azonban bárki kiveheti részét
az interjúkészítésből, így idővel a kezdők is profikká válhatnak.

A nyelvjárásgyűjtéseken készült felvételek
kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy
esettanulmányok vagy összevető dialektológiai vizsgálatok formájában elemezzük
őket. A hanganyagok felhasználásával
készültek már sikeres szemináriumi dolgozatok, TÖP-dolgozatok, konferenciaelőadások, OTDK-dolgozatok.

FINNUGRISZTIKAI DIÁKMŰHELY

Tanár felelős:
Diáktitkár:

Facebook:

F. Gulyás Nikolett (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)
Szabó Ditta (szadibotta@gmail.com)

Finnugrisztikai diákműhely

Főbb tevékenységi körök
−
−
−
−

egyéni kutatások támogatása
konferenciaszervezés
tudománynépszerűsítő programok szervezése
közösségi programok szervezése

Konferenciaszervezés és -részvétel
−

szervezés
• 2009: hallgatói konferencia
• 2011: Nemzetközi Finnugor Diákkonferencia (IFUSCO)

−

részvétel
• IFUSCO: Szaranszk (2007), Helsinki (2008), Petroskoi (2009), Kudimkar
(2010), Budapest (2011), Tartu (2012), Sziktivkar (2013; két szekciógyőztes
előadással), Göttingen (2014), Pécs (2015), Helsinki (2016)
• International Finno-Ugric Winter School: Bécs (2018), Hamburg (2019)

Tudományos ismeretterjesztés
− 2008 óta: Kutatók Éjszakája
− 2015: finn est a Civilek a Palotanegyedért Egyesület meghívására
− 2016: finnugor programok Veszprém és Iszkaszentgyörgy finnugor kulturális
fővárosok meghívására
− 2018 óta: ismeretterjesztő előadások nyelvrokonainkról és a nyelvrokonság
bizonyítékairól általános és középiskolákban (150 helyszín)

OTDK-részvétel
2009: Horváth Laura, III. helyezés
2019: Kiss Orsolya, különdíj
Pályázatok
−
−
−

ERASMUS, ERASMUS+
OPH
Estophilus

A Finnugrisztikai Diákműhely 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Finnugor Tanszék három
szakirányán tanuló, a kutatás iránt elkötelezett diákok számára tudományos fórumot teremtsen.
A műhely taglétszáma változó, általában 6–10 fő, a gyűléseket havi rendszerességgel tartjuk.

A műhelytagok kutatásai nagyon szerteágazók mind elméleti, mind módszertani szempontból. A kutatási témák
változatosak, jelenleg idegennyelv-elsajátítás, nyelvi attitűdvizsgálat, kontrasztív és komparatív szintaxis,
etimológia és mondattani tipológiai témákban zajlanak kutatások. A nyelvészeti témakörökön kívül a műhelyben
irodalmi, néprajzi és szociológiai kutatást is végeznek. A vizsgált nyelvek, illetve kultúrák száma is változó,
általában 4–6 nyelvvel foglalkozunk részletesebben.
A TDK másik fontos feladata a közösségépítés és
a nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolása. A
műhelytagok számos hazai és nemzetközi
konferencián vesznek részt, melyek közül
kiemelkedő jelentőségű az évente megrendezésre
kerülő IFUSCO, melynek 2011-ben tanszékünk
volt a házigazdája. A hallgatók mindezeken túl
jelentős szerepet vállalnak a tanszéki tudományos
és tudománynépszerűsítő programok – például a
Kutatók Éjszakája és a Rokon Népek Napja –
tervezésében és lebonyolításában.

A műhelyben hangsúlyosan foglalkozunk a kutatások tervezésével, a módszertani kérdésekkel, valamint
az adatok feldolgozásával. A hallgatók emellett segítséget kapnak kutatási eredményeik ismertetéséhez is.

FONETIKAI ÉS PSZICHOLINGVISZTIKAI
DIÁKMŰHELY

Tanár felelős:
Diáktitkár:
Mentortanárok:

Facebook:

Deme Andrea (deme.andrea@btk.elte.hu)
Mrázik István (mrazik.istvan@gmail.com)
Bartók Márton (bartokmarton@gmail.com)
Bóna Judit (bona.judit@btk.elte.hu)
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Fonetikai és pszicholingvisztikai diákműhely

Főbb tevékenységi körök
−
−
−
−

egyéni kutatások támogatása
részvétel közös (csoportos) kutatómunkában
szakmai előadások szervezése (gyermeknyelvi, módszertani témákban)
részvételi lehetőség a Fonetikai Tanszéken futó projektekben: adatbázis-fejlesztés, kutatócsoportok munkájába való bekapcsolódás
fonetikai és pszicholingvisztikai témájú konferenciákon való részvétel
a Fonetikai Tanszék programjaiban való szervezői részvétel
• Kutatók éjszakája
• World Voice Day – A hang világnapja eseményei
• versenyek
• konferenciák
OTDK-részvétel

−
−

−

Műhelymunka: Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár (GABI)
−
−
−

fonetikailag megalapozott többfunkciós spontánbeszéd-adatbázis
cél: a mai köznyelvet beszélő gyermekek beszédének rögzítése
3–18 éves gyermekek/fiatalok beszédprodukciójának felvételei

A műhely elsődlegesen a hallgatók tudományos tevékenységének támogatására törekszik. Fő célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a fonetikai és a pszicholingvisztikai témákkal foglalkozó hallgatóknak a kutatási módszerek megismeréséhez, saját kutatási terveik megvalósításához, valamint lehetőséget biztosítson egy tudományos kutatócsoport munkájába való bekapcsolódáshoz. Rendszeresen lát
vendégül más egyetemekről, illetve más (kapcsolódó) tudományterületekről szakmai előadókat. A hallgatóknak lehetőségük van megbeszélni a szakmai kérdéseiket, problémáikat a műhely mentortanáraival
is, akik a Fonetikai Tanszék oktatói. A műhelyben elhangzott hallgatói előadások egy részét a hallgatók
később országos konferenciákon és/vagy OTDK-előadásként is bemutatják; emellett az elkészült
anyagok gyakran írott formában is megjelennek.

.
A műhely szakmai előadói között voltak
−

gyermeknyelvi témában:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

−

Balázs Boglárka,
Bóna Judit,
Bunta Ferenc (University of Houston),
Dobrovitz Zsuzsanna,
Jordanidisz Ágnes,
Mohai Katalin,
Steklács János,
Szabó Ágnes,
Vakula Tímea,
Váradi Judit,
Winkler István;

kutatásmódszertani témában:
•
•
•

Gósy Mária,
Markó Alexandra,
Reinhold Greisbach (Universität zu Köln).

A Fonetikai Tanszéken jelenleg zajló fő kutatási irányok:
− lingvális artikuláció
•
•

MTA–ELTE Lendület
a nyelv- és a hangszalagmozgás, valamint az ezeket érintő koartikulációs folyamatok
artikulációs vizsgálata korszerű mérőeszközökkel (nyelvultrahang, elektroglottográf,
elektromágneses artikulográf)

− gyermeknyelvi kutatások:
•
•
−

nyelvészeti vizsgálódások a GABI adatbázis anyagán;
a temporális jellemzők vizsgálata az NKFI Alap támogatásával

megakadásjelenségek gyűjtése és elemzése

FUNKCIONÁLIS NYELVÉSZETI
DIÁKMŰHELY

Mentortanárok:

Kugler Nóra (kugler.nora@btk.elte.hu)
Tátrai Szilárd (tatrai.szilard@gmail.com)

Diáktitkárok:

Ballagó Júlia (julia.ballago@gmail.com)
Pomázi Bence (pomazi.bence@gmail.com)

Megbeszélések:

havonta egy alkalommal

A műhely főbb céljai
−
−
−

a funkcionális (kognitív) nyelvészet megismertetése az érdeklődőkkel,
a meglévő ismeretek elmélyítése
a műhelytagok által írt szövegek közös megbeszélése, a szerzők segítése a szövegek publikálható tanulmánnyá alakításában
segítségadás az OTDK-n való részvételhez

Publikációs lehetőség
− Ösvények: Az ELTE Funkcionális nyelvészeti diákműhelyének online folyóirata (http://osvenyek.elte.hu)

A diákműhely egyik fő célkitűzése, hogy a nyelvészet iránt nyitott hallgatókat megismertesse a funkcionális nyelvszemlélettel: a megközelítés használatalapú, forma-jelentés párok rendszerszerű összefüggéseit vizsgáljuk. Ez a nyelvszemlélet egyaránt figyelembe veszi a nyelvi tevékenység biológiai és
társas beágyazottságát. A műhelymegbeszélések során a résztvevők különböző nyelvi jelenségek részletes megvitatása révén gyakorlatot szerezhetnek a nyelvészeti kérdések megfogalmazásában és megválaszolásában, elsajátíthatják a nyelvről való tudományos gondolkodást.

Mivel a funkcionális kognitív nyelvészeti megközelítés szerint a nyelvet a jelentés irányából és a nyelvhasználók nézőpontjából célszerű leírni, a műhelymegbeszélésekkor többek között ilyen kérdésekre is
keressük a válaszokat:
Miért mondjuk, hogy „szeretjük Kosztolányit”, miközben egyikünk sem találkozott vele?
Miért nem szereti a csapos, ha azt mondjuk neki: „két sör lesz”?
Telefonálás közben miért kérdezzük a másiktól, hogy „Itt vagy?” miközben jól tudjuk, hogy nincs „itt”.
Miért mondjuk azt, hogy „a bicikli a ház mellett van”, és miért nem mondjuk, hogy „a ház a bicikli mellett van”?
Miért kérdezzük, hogy „Fogod, amit mondok?”, miközben jól tudjuk, hogy a másiknak nincs semmi a kezében, és antennával sem rendelkezik.
Kislányom menj le a boltba!; Gyere mondd el mi a baj bébi!; Irgalom atyja ne hagyj el! – Kit, mire és miért
szólíthatunk fel?

A Funkcionális nyelvészeti diákműhelyben fontosnak tartjuk, hogy a résztvevőknek minél több támogatást nyújtsunk egyéni kutatásaik megvalósításában, tökéletesítésében. Ennek a segítségnyújtásnak a legfontosabb eszköze a műhelytagok által írt dolgozatok rendszeres közös megbeszélése. Az egymás szövegeihez fűzött építő jellegű kritikai megjegyzések, kiegészítések, javaslatok segítségével a műhelytagok
munkái tovább csiszolódnak, és szakdolgozatként, OTDK-pályamunkaként vagy publikációra szánt
kéziratként leadható írásművekké érnek.

A műhelytagok számára lehetőséget biztosítunk arra is, hogy önálló kutatási eredményeiket lektorált
online folyóiratban tegyék közzé. A Funkcionális nyelvészeti diákműhely 2012 óta működő online
folyóirata az Ösvények címet viseli, ahol nagy és kis tanulmányok, recenziók, illetve rövidebb terjedelmű tudományos szövegek, ún. „kis színes” írások publikációjára is lehetőség van.

KÉT- ÉS TÖBBNYELVŰSÉGI
DIÁKMŰHELY

Tanár felelős:
Diáktitkár:

Honlap:
Facebook:

Bartha Csilla (csillabarthadr@gmail.com)
Tücsök Dorottya (tucsokdorottya@gmail.com)

http://www.mta-tkk.hu
Két- és többnyelvűségi diákműhely

Főbb tudományos területek és tevékenységek
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

szociolingvisztikai kutatások
többnyelvűségi kutatások
jelnyelvi kutatások
diskurzuselemzés
nyelvi tájkép
oktatásmódszertani kutatások
adatbázis-építés
multimodalitás
konferenciákon való részvétel
konferenciaszervezés
publikálás

Kiemelt szerepet kap továbbá
−
−
−
−
−
−
−
−

a szakmódszertani kutatások és az oktatás
magyarországi nemzetiségek (nemzeti kisebbségek)
kárpát-medencei magyar közösségek
siket közösségek és a jelnyelvek
cigány (romani és beás) közösségek
bevándorló közösségek
a többnyelvűség a családban, az oktatásban és a társadalomban
a magyar nyelv változatai és variabilitása

Legutóbbi publikációink
Megjelent az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. tematikus kötete A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok címmel, melynek összeállításában szerzőként és közreműködőként vettünk részt (egyedülálló módon a kötetben szereplő, jelnyelvet érintő tanulmányok elérhetők magyar jelnyelven és ezek
absztraktjai magyar jelnyelven és a nemzetközi jelnyelven is megtekinthetők.)
Műhelymunka
A műhely tagjai önálló kutatásaikon kívül aktívan részt vesznek a Többnyelvűségi
Kutatóközpont munkájában. A lezárt JelEsély és a folyamatban lévő NyelvEsély
Szakmódszertani projekt kutatóival, résztvevőivel tanulóközösségben dolgoznak.

A Két- és Többnyelvűségi Diákműhely
az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkörének keretein belül,
a MTA NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpontjával együttműködve végzi munkáját.

Műhelyünk olyan alap- és mesterszakos, osztatlan tanárszakos, doktori képzésben résztvevő hallgatókból
áll, akik érdeklődnek a nyelvi változatosság, a sokszínűség, a különböző kisebbségek és közösségek nyelvhasználati jellegzetességeinek kutatása iránt. Munkánk során célunk az egyéni, a csoportos kuta-tások támogatása, konferenciákra, tudományos versenyekre (OTDK), pályázatokra való felkészítés, a közös munka
és tanulás szemléletében, oktatókkal, kutatókkal, hallgatókkal együttműködve.
Műhelyünk igyekszik a tudományos élet szerves
részeként működni, így rendszeren látogatunk
konferenciákat (résztvevőként és előadóként egyaránt), szervezünk előadásokat, workshopokat,
tréningeket, továbbá az egyetemen zajló programokban is részt veszünk (például minden évben
megjelenünk az Egyetemi Anyanyelvi Napok
műhelyeket bemutató szekciójában).

Nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban
is fontos számunkra a kapcsolatépítés, a közös
tanulás és gondolkodás. Az utóbbi években több
kutató és hallgató látogatott hozzánk vendégként. Járt nálunk például Susan Gal, Gladys
Tang, Thomas Geissler és hallgatói, akikkel különböző szakmai programokat valósítottunk
meg. Lényeges elem a kutatásainkban a vizsgált
közösségek bevonása is, így rendszeres találkozási alkalmakat, tapasztalat megosztásokat szervezünk az érintett közösségek tagjaival.

MAGYAR GRAMMATIKA
DIÁKMŰHELY
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Diáktitkárok:

Bartha Blanka (blankabartha20@gmail.com)
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Alszekció:

Grammatika és Oktatás Műhely

Facebook:

ELTE BTK Magyar Grammatikai Műhely

Konferenciaszervezés és -részvétel
Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában konferenciasorozat
(kétévente kerül megrendezésre)
Publikációs lehetőség
az Édes Anyanyelvünk c. folyóiratban
Műhelymunka:
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatika gyakorlókönyv,
átdolgozott és javított kiadás, Műszaki Könyvkiadó, várható megjelenés: 2018.
a szakmai korszerűsítésben való részvétel,
a formai korszerűsítésben való részvétel,
korrektúra,
felhasználói ellenőrzés,
a nyomdai előkészítésben való részvétel

A Magyar Grammatika Tudományos Diákkör
2016-ban alapult, és még ebben az évben önálló
alszekciót indított Grammatika és Oktatás néven.

A műhely rendszeresen szerepet vállal az
ELTE Bölcsészettudományi Karán rendezett
konferenciák és rendezvények szervezési
és lebonyolítási munkálataiban is.

A Magyar Grammatika Tudományos Diákműhely az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkörének keretein belül, a Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszékén működik. A műhely fő célkitűzése a magyar grammatika iránt érdeklődő hallgatók önálló
kutatási munkájának támogatása, továbbá a tanszék oktatói és a hallgatók közötti
szakmai együttműködés, valamint az ehhez szükséges fórum megteremtése. Így vált lehetségessé, hogy a Műhely tagjai olyan jelentős munkálatokban is részt vegyenek, mint a
Magyar grammatika gyakorlókönyv dr. Keszler Borbála és dr. Lengyel Klára által vezetett
átdolgozása és újrakiadása.
A műhely ütemterve időszakonként eltérő, rendszeres üléseit negyedévente tartja, ezen
túlmutatóan azonban bármely tagja kérhet rendkívüli üléseket, hogy egyéni eredményeit
bemutassa, szakmai problémáit és kérdéseit hallgatótársaival és a tanszék oktatóival
megvitassa.

A műhely Grammatika és Oktatás alszekciójának tagjai vezetik a hallgatók sikeres vizsgázásának
érdekében a Hallgatói Önkormányzat által létrehozott Magyar Grammatika Tankört.

NÉVTANI DIÁKMŰHELY

Tanár felelős:
Diáktitkár:

Facebook:

Slíz Mariann (sliz.marianna@btk.elte.hu)
Steinmacher Dóra (steinmacherdora96@gmail.com)

facebook.com/diakdimenziok
−

Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai,
Dialektológiai Tanszékén működő három diákműhely közös oldala

Főbb tevékenységi körök
−

tulajdonnevek vizsgálata
• tudományos és köznapi forrásokban
• különböző korok helyesírási és kulturális állapotához mérten
• fordítási problémák szempontjából
• kategorizálásuk szerint

−

felkészülés névtani kutatásokra
• konferenciák
• OTDK-részvétel

Publikációs lehetőség
− a Névtani Értesítő c. folyóiratban

Miért érdekes?
−
−
−
−

névmágia, névadással kapcsolatos babonák megismerése
a névállomány eredetével, változásaival kapcsolatos kérdések
diszkrimináció, identitás, asszociáció vizsgálata a névadás és
névviselés szempontjából
önmagunk képzése:
• szócikkírási gyakorlat
• szerkesztési ismeretek
• a tudományos ismeretterjesztő stílus elsajátítása
• kutatásmódszertani ismeretek
• a névtani szakirodalom és számos témakör alaposabb megismerése

A Névtani Diákműhely
az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén működik.

A névtan tudományága számos területet érint, így mind tudományos területen, mind
hétköznapi helyzetben találkozunk a névadás kérdéseivel, problémáival.

…

Történelem
(családfakutatás, genealógia)

Irodalom
(írói névadás)

…

Térképészet
(térképi névírás)

Névtan
mint interdiszciplináris tudomány

Pszichológia
(névlélektan, névasszociáció)

…

Jog
(névjog)

Marketing
(márkanevek)

A diákköri munka során többek között foglalkozunk névasszociációval, ill. a
személynevekkel kapcsolatos előítéletekkel is. Alapkérdésünk a személynéven
alapuló diszkrimináció működése, illetve annak feltárása, hogy milyen típusú
előítéletek (etnikai, életkori stb.) élnek manapság a személynevekkel összefüggésben.

Az előző félév során figyelmet fordítottunk a tulajdonnevek
fordíthatóságára, számos tanulságos példát gyűjtöttünk arra nézve, hogy
milyen hibázások fordulnak elő szépirodalmi alkotásokban, más
művekben (sorozatok, filmek), melyek mindennapjaink részét képezik.
Ezek csoportosításával megkönnyíthetjük a fordítók munkáját.

A műhelyen belül lehetőség van egyéni
kutatások megvalósítására is: a műhelytagok
véleményét, meglátásait kikérve segíthetjük
egymás szakmai fejlődését.

SAVARIA NYELVTUDOMÁNYI
DIÁKMŰHELY

Mentortanárok:

A műhely vezetője:
Titkár:
E-mail:

Hajba Renáta (hajba.renata@sek.elte.hu),
Vörös Ferenc (voros99@freemail.hu),
Tóth Péter (thpeter.ung@gmail.com)
Hercz Balázs (balazs.hercz@gmail.com)
Hengszter Norbert (hengszter.n@vipmail.hu)
nyelveszetidiakmuhely.szombath@gmail.com

Céljaink
−
−
−
−

a nyelvészti érdeklődésű szombathelyi diákok segítése,
közösség- és kapcsolatépítés
nyelvjárásgyűjtések szervezése
nyelvjárási, névtani és szociolingvisztikai kutatások
a diákok kutatásainak támogatása

Tarts velünk, ha
–
–
–
–

szeretnél diákprogramokat szervezni vagy azokon részt venni;
érdeklődsz a nyelvészeti kutatások iránt;
szeretnéd közelebbről megismerni a magyar nyelvjárásokat;
élőnyelvi témával foglalkozol!

Kutatási témák
–
–
–
–
–
–

egy település vagy településcsoport nyelvjárásának tanulmányozása,
figyelembe véve a tájszavak állapotát, érvényét
nyelvjárásközi egybevető vizsgálatok
regionális köznyelvi kutatások
család- és keresztnévkutatások
névföldrajzi kutatások
szociolingvisztikai kutatások

A Savaria Nyelvtudományi Diákműhely
az ELTE BTK Savaria Magyar Nyelvtudományi Tanszékén működik

A Savaria Nyelvtudományi Diákműhely 2017-ben azzal a céllal alakult meg, hogy
segítse a nyelvészet iránt érdeklődő szombathelyi diákok kibontakozását. Nyelvjárásgyűjtő utakat szervezünk, tanulmányozzuk egy-egy település tájnyelvi sajátságait és nyelvi tájképét. Szeretnénk emellett részt venni a tanszékünkön található
régi nyelvjárási felvételek feldolgozásában.

A kiadványt az Alkalmazott nyelvészeti diákműhely
tagjai szerkesztették.
ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

