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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.

