A DEBRECENI FINNUGOR SZEMINÁRIUM
(2019. JANUÁR 11–12.) PROGRAMJA
Január 11., PÉNTEK
12 órától: érkezés. A tanszéken egy kis frissítővel várunk mindenkit (szendvics, kávé, tea),
de természetesen a menzát is meg lehet látogatni (ez a főépület mögött található).
13.00–13.15

Köszöntő

13.15–15.30

Előadások
Csúcs Sándor:
Gulyás Zoltán:
Horváth Laura:
Szabó Ditta:
Kubitsch Rebeka:
Fodor György:

15.30–16.00

KÁVÉSZÜNET

16.00–17.45

Előadások
Pusztai Gábor:
Kelemen Ivett:

Gondolatok Reguly Antalról
Reguly Antal térképi munkáinak korszerű feldolgozása
Aspektuskifejezés az udmurtban és „A Volga-vidéki
finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa”
Funkcióváltás az udmurt nyelvben – az evidencialitás
Az udmurt evidencialitásról
Az erza-mordvin időviszonyításról

Holland utazók Északon
A 18. századi számi lexikográfia magyar aspektusa:
a szótáríró Sajnovics
Tamás Ildikó:
A jojka-adatbázisról
Heltai Borbála:
Nyelvi revitalizáció városi környezetben: ki tanul és mit
egy nyelvi fészekben?
Vígh-Szabó Melinda: Észt–német nyelvi kontaktushatások
17.45–18.15

Könyvbemutató

19 órától
Vacsora a Fandango Étteremben (Debrecen, Ibolya u. 1.). A vacsora (üdvözlőital, leves, sültes
tál/vegetáriánus ételek, desszert) ára 4.000 Ft. Aki vegetáriánus menüt kér, szíveskedjék előre
jelezni!
Január 12., SZOMBAT
8.30-tól
9.00–10.00
10.00–12.00

szendvicsek, kávé, tea a tanszéken
az Uráli Nyelvészeti Munkabizottság ülése
Előadások
Mészáros Csaba
Vigh József
Tímár Bogáta
Balázs Renáta
Sirató Ildikó

12 órától

Van-e a Szibéria-kutatásnak sajátosan magyar útja?
A finnugor őshaza interdiszciplináris kutatásának lehetséges irányai
Iskoláról iskolára: a rendhagyó magyarórák tanulságai a közoktatásban
Periféria a centrumban: perspektívák a finn (nemzeti) irodalomtörténetírásban
A kortárs észt színház

szendvicsek, kávé, tea a tanszéken; hazautazás

Az örvendetesen sok fellépőre való tekintettel kérjük, hogy az előadások időtartama semmiképpen
NE lépje át a 20 percet!

HASZNOS TUDNIVALÓK
Információk az utazással kapcsolatban:
Budapest – Debrecen: IC-vonatok minden órában indulnak a Nyugati pályaudvarról.
A délelőtti menetrend: 7.23 > 9.52, 8.23 > 10.52, 9.23 > 11.52
Debrecen–Budapest:
péntek estefelé: 17.03 > 19.37, 18.03 > 20.37, 19.03 > 19.37 (az utolsó vonat hétkor indul!)
szombat déltájt: 12.03 > 14.37, 13.03 > 15.37, 14.03 > 16.37 stb.

Debreceni tömegközlekedés:
Az egyetem legkönnyebben az egyes villamossal közelíthető meg (figyelem! Debrecen már
világváros, két villamosvonala van!), az egyetem a 12. megálló, (a Klinika után). A villamosok a
pályaudvar elől indulnak, jegyet az állomáson belüli újságosnál, az állomás előtti kis bodegában,
illetve a villamosvezetőnél lehet venni (utóbbi drágább).
A Némethy, Péterfia, Centrum és Korona Panziók a villamosvonal mentén vannak, az Eötvös
utcánál (6. megálló) kell leszállni. A kollégium az egyetem mögött van (a tanszéki munkatársak
szívesen átkalauzolják oda a vendégeket).
A Fandango Étterem az egyetemtől kb. 15 perc sétára van, a fent említett panzióktól pedig mintegy
8–10 percre.
A szeminárium színhelye:
A tanszék a főépület III. emeletén van, a 336–337. szobákban (ha valaki lifttel jön fel, akkor a
liftből kiszállva forduljon balra, és a folyosó végi két szobát keresse).
Az előadások a Karácsony Sándor teremben lesznek (régi debrecenieknek: a volt IX. előadóterem).
Ez a II. emeleten található, a Rektori Hivatal mellett.
Étkezés:
A tanszéken egy kis frissítővel várunk mindenkit (szendvics, kávé, tea). A menza a főépület mögött,
a kollégiumok között található. A főépület büféje pénteken délutánig nyitva van, szombaton zárva.

