Nyelvészdoktoranduszok találkozója Szegeden

A hagyományokat követve idén tizenhetedik alkalommal is
sikeresen megrendezésre került a Szegedi Tudományegyetemen a
Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája, közismert nevén
a LingDok.

Két nagyon hasznos és egyben kellemes napot tölthettek el azok, akik
részt vettek a 2013. november 28–29-án megrendezett LingDok
konferencián. A két napos eseményen 24 doktorandusz előadó, összesen
körülbelül 50 hallgató, oktató és kutató vett részt az ország különböző
részeiből, hogy a lehető legtágabb palettáját vonultassák fel a
nyelvtudományok alterületeinek. A nyelvészdoktoranduszok többsége a
PPKE-ről, az ELTE-ről és az SZTE-ről érkezett, de néhány hallgatóval
képviselte magát a DE, a PTE és az Adam Miczkiewicz (poznani) Egyetem
is.
Mivel a készülő tanulmányok meg fognak tölteni egy teljes kötetet
(korábbi
LingDok
kötetek
itt
olvashatók:
http://nydi.bibl.uszeged.hu/SZTE_NYDI/LingDok_kotetek.html),
ezért
e
beszámoló
keretében nem vállalkozok mindegyikük taglalására, csupán az elemzett
részdiszciplínák, nyelvek és néhány felvetett gondolat ismertetésére a
teljesség igénye nélkül.

A magyar nyelv mellett hallhatunk előadásokat a pogány Oġuz-nāma, a
kazak, az angol, a francia és a koraújfelnémet nyelv, valamint a déli
manysi nyelvjárás különböző finomságairól. A nyelvészet legkülönbözőbb
területeit érintették az előadások: nyelvtörténet, fonetika, fonológia,
szintaxis, szemantika, diskurzuselemzés és pszicholingvisztika. Az előadók
különböző elméleti kereteket és módszereket alkalmazva mutatták be
szakterületük és kutatásaik hozadékait.

A délelőtt előadásait egy kellemes ebéd követte egy közeli étteremben,
ahol a résztvevők máris megbeszélhették a frissen hallott előadásokat,
kutatásokat, és egyben erőt gyűjthettek a délutáni maratoni
előadássorozatra, amely egészen 19 óráig tartott.
Az előadások összefoglalói az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának
honlapján érhetők el a Friss hírek rovatban: nydi.bibl.u-szeged.hu
A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája által
rendezett konferencia magas szinvonalához az is jócskán hozzájárult,
hogy a közönség soraiban a Doktori Iskola és az MTA Nyelvtudományi
Intézet számos munkatársa részt vett bírálóként. A bírálók nem csak a
korábban beküldött absztraktokat értékelték, és választották ki közülük a
legjobbakat, hanem az előadások tartalmát, a kutatás módszereit,
eredményeinek újdonságát is szóban értékelték az egyes előadások után,

valamint írásban is pontozták őket, hogy ezzel is rangsorolják azokat a
kutatásokat, amelyek bekerülhetnek az igen nívós, dupla vakon lektorált
konferenciakötetbe. A bírálók és hozzászólók mindannyian pozitívan álltak
a bemutatott kutatásokhoz, és értékes, konstruktív kritikával, célzott
tanácsokkal látták el az előadókat.
A prezentációkat fakultatív vacsora követte egy hangulatos mexikói
étteremben, ahol informálisabb keretek között is volt lehetőség
ismerkedésre és eszmecserére.
A konferencia második napján tovább folytatódtak az előadások, majd a
rendezvényt Dr. Kenesei István, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója és
az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője zárta.
Összességében motiváló és gondolatébresztő volt látni, hogy a terület
szakértőit és a hallgatóit valóban foglalkoztatják egymás kutatásai, és
hasznos tanácsokkal látják el egymást. Kívánatos lenne ugyanakkor, hogy
minél több egyetem oktatója is vegyen részt a konferencián bírálóként,
hogy ezzel is a helyes irányba tereljék és segítsék a kevésbé tapasztalt
PhD hallgatók kutatásait.
Zárásképpen minden leendő és jelenlegi nyelvészdoktorandusz hallgatót
csak bíztatni tudok, hogy látókörét és szakmai ismeretségi körét bővítendő
bátran vegyen részt a következő LingDokon.

Abuczki Ágnes
Debreceni Egyetem

Jelen összefoglaló megírása a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt
projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

