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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
országos szintű felmérés a különböző típusú középiskolák nyelvtörténet
tanításának gyakorlatát illetően
 interjúk készítése magyartanárokkal, az interjúk csoportos kiértékelése
 nyelvtörténeti gyakorlókönyv összeállítása középiskolások számára
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.

