
                                                                                                                            

FELHÍVÁS 

TÖBBNYELVŰSÉG EURÓPÁBAN: TÁVLATOK ÉS GYAKORLATOK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 

CÍMŰ NEMZETKÖZI KONFERENCIÁRA 

 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetének Többnyelvűségi Kutatóközpontja 
(http://www.nytud.hu), a Mercator hálózattal és az Európai 
Bizottsággal együttműködve nemzetközi konferenciát rendez 
„Többnyelvűség Európában: távlatok és gyakorlatok 
Kelet-Közép-Európában” címmel 2011. március 25–26-án, 
Budapesten. A konferencia színhelye a Benczúr Hotel 
(http://www.hotelbenczur.hu). 

A globalizáció, a transznacionalizmus, az új kommunikációs 
technológiák korában, melyet egyrészt a növekvő mobilitás, 
a gazdasági bizonytalanság, az állampolgárok 
képzettségének, szocioökonómiai státuszának átalakulása, 
másrészt a nemzetközi és nemzeti jogalkotás gyors 
változása, a civil társadalom szerepének növekedése 
jellemez, a kisebb és kevésbé használt nyelvek funkcionális 
hanyatlása gyorsabb, mint valaha, miközben a 
többnyelvűség és a nyelvi sokféleség új formái és 
értelmezései jelennek meg. Az Európai Unió, az Európai 
Bizottság és az Európai Parlament ajánlásai és törekvései 
ellenére az egyes országok nyelvpolitkája, a nyelvi kérdések 
jogi szabályozása és gyakorlati megvalósítása jelentős 
eltéréseket mutat. Bár a közép- és kelet-európai államok 
csatlakozásával új távlatok nyíltak, a kibővült unió új 
problémákkal szembesülhet a nyelvi sokszínűség és másság 
védelmét, a „kisebbségi”, „regionális”, „bevándorló”, 
„közösségi”, „más” és „további” jelzőkkel illetett kisebb vagy 
kevésbé használt nyelvek fenntartását és gazdagítását 
illetően. A kommunista rezsim bukását követően az új 
tagállamok kormányai alapvető változásokat vittek véghez a 
politikai, gazdasági és oktatási rendszerben, a nyelvpolitika 
olyan alapvető kérdései, mint a kisebbségi oktatás vagy az 
idegen nyelvek tanítása és tanulása ellentmondásosak, s 
továbbra is éles viták tárgyát képezik. 
 
Elengedhetetlen a többnyelvűség fogalmának, elméleteinek 
és gyakorlatainak újragondolása, csakúgy, mint az európai 
nyelvi sokszínűség megközelítéseinek kritikai elemzése. A 
rendezvény egy új nemzetközi platform létrejöttét kívánja 
elősegíteni, ahol a kutatás, az oktatás, a politika képviselői 
az érintett társadalmi szereplőkkel közösen értékelhetik a 
kisebb vagy kevésbé használt beszélt nyelvek és a 
jelnyelvek védelmének folyamatát és jövőbeli szükségleteit, 
az anyanyelvek szerepét s az új többnyelvű kompetenciák 
helyi és regionális fejlődését. A magyar EU-elnökség égisze 
alatt megrendezendő konferencia fő témái szorosan 
kapcsolódnak a többnyelvűségi keretstratégia alapelveihez 

(cf. OM(2005) 596, SEC(2008) 2443, COM(2008) 566), 
valamint az EU 2020 célkitűzéseihez. 

A vitaindító plenáris előadások, a panelszekciók, műhelyek 
és kerekasztal-beszélgetések témakörei a 
multidiszciplinaritás és összehasonlíthatóság jegyében 
lefedik a nyelvi sokszínűséghez és többnyelvűséghez 
kapcsolódó legfontosabb nyelvi, oktatási, jogi, gazdasági, 
ideológiai és politikai kérdéseket:  

 
1) Többnyelvűség és nyelvi sokféleség: nyelvi 

ideológiák, diskurzusok és politikák Európában 
2) A kisebbségi/regionális nyelvek jogi szabályozása: 

a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai 
chartája az elmélet és gyakorlat tükrében 

3) Két-/többnyelvű oktatás és Európa kis és kevésbé 
használt nyelvei: a jó gyakorlat példái 

4) Jelnyelvi tervezés és politikák: jelnyelvi közösségek, 
a nyelvi emberi jogok és az állampolgárság kérdése  

5) Többnyelvű közösségek: a kutatás lehetőségei 
6) Többnyelvű Európa: többnyelvűség a stabil és 

virágzó társadalmakért 
7) Cigány közösségek és nyelveik Európában 
8) Migráció és a többnyelvű gazdaság 
 
A kétnapos konferencia kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy 
a kutatók, a polgárok, a civil szféra képviselői, valamint a 
politikusok nemzeti, regionális és uniós szinten is valódi 
párbeszédet folytassanak, hozzájárulva a régiós 
teljesítmények közös Európai Kutatási Térségbe történő 
integrálásához, valamint a jelenlegi európai, nemzeti és 
regionális szakpolitikák hatékony továbbgondolásához. 
 
A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött.  
A regisztrációs űrlap kitölthető elektronikusan: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGFYN
UVtZHhjYUpBNldGSWhYa004dVE6MQ ,  
vagy kinyomtatva elküldhető faxon: 
+ 36 1 322-9297.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGFYNUVtZHhjYUpBNldGSWhYa004dVE6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGFYNUVtZHhjYUpBNldGSWhYa004dVE6MQ


JELENTKEZÉS 
Annak érdekében, hogy a többnyelvűség különböző 
területein működő szereplők közti eszmecserét elősegítsük, 
a konferencia szervezőbizottsága egyaránt szívesen fogadja 
a tudományos területen, a gyakorlati életben dolgozók, 
politikusok, a civil és üzleti szféra, valamint a média 
képviselőinek közreműködését. A pályázatokat két formában 
várjuk: előadás és poszter. Örömmel várunk a fő témákhoz 
kapcsolódó kiállításokat és termékbemutatókat is.  

 
Tanulmányok és poszterek  

A tanulmányokhoz és poszterekhez egyoldalas, 450 szavas 
absztraktot várunk email-ben. Az absztraktokat a 
programbizottság tagjai bírálják el anonim módon. Kérjük, 
jelentkezéséhez mellékelje az alábbi adatokat: teljes név és 
foglalkozás, munkahely, e-mail cím, az előadás címe, egyéni 
igények az előadással kapcsolatban. Kérjük, jelentkezésével 
egyidejűleg jelölje meg, hogy előadás, poszter vagy 
mindkettő formájában kíván-e szerepelni. A szóbeli 
előadások várható időtartama 20–20 perc. A poszterek két 
poszter szekció mellett egész nap megtekinthetők lesznek.  
 
A beérkezés határideje 2011. február 10. Az absztraktokat 
az info@multling.eu címre várjuk. Az absztrakt beérkezéséről 
a lehető legrövidebb időn belül, a pályázatok elfogadásáról 
pedig 2011. február 20-ig értesítjük a jelentkezőket. 

Kiállítások és termékbemutatók  
Amennyiben szeretne kiállítani vagy bemutatni egy új 
terméket vagy technológiát konferenciánkon, kérjük, további 
információért forduljon közvetlenül hozzánk az 
info@multling.eu email-címen. 

 
Publikációs lehetőség 

Az elfogadott tanulmányok a konferenciát követően külön 
kötetben fognak megjelenni.  
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(Osloi Egyetem)  
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(Mercator European Research Centre on 
Multilingualism and Language Learning, Fryske 
Akademy, Leeuwarden)  
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Dr. habil Bartha Csilla  
(Többnyelvűségi Kutatóközpont, MTA-NyTI, ELTE BTK) 
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Bíró Ágota (British Council, Magyarország) 
Jancsi Beáta  
(Európai Bizottság, Fordítási Főigazgatóság) 
Habán Zsuzsa  
(Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) 
Dr. Vizi Balázs  
(Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, MTA) 
Dr. Nádor Orsolya 
(Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest) 

 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 

További információért látogasson el a konferencia 
weboldalára: http://www.nytud.hu (hamarosan elérhető). 
Kérjük, látogassa a honlapot rendszeresen, hogy az aktuális 
hírekről értesülhessen.  
         

  TÁMOGATÓ INTÉZMÉNYEK ÉS PARTNEREK 
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