Nevek Napja
Rendezvények
a Debreceni Egyetemen
a magyar nyelv napja alkalmából

„Az Országgyűlés, felismerve azt, hogy a magyar nemzet
összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk,
nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban – tiszteletben tartva
hazánk hagyományos nyelvi sokszínűségét, egyben felelősséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért –, a
nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében, a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a magyar
nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává
nyilvánítja.”
Részlet az Országgyűlés 66/2011. (IX.29.) sz. határozatából.

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete és a Debreceni Akadémiai Bizottság Nyelvészeti Szakbizottsága a magyar nyelv napja alkalmából
2011. november 14-én
megrendezi a Nevek Napját, amelynek keretében a
tulajdonnévre mint sajátos funkciójú s egyben különleges történeti forrásértékkel rendelkező nyelvi
elemcsoportra kívánja felhívni a figyelmet, tekintettel arra is, hogy a nevek kérdésköre az intézet
kutatási profiljában meghatározó szerepet játszik.

A rendezvényt
a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007. sz.
pályázata és a DE Bölcsészettudományi Kara támogatja.

Program
10.00 Tudománynépszerűsítő előadások
(XI. tanterem)
RÁCZ ANITA adjunktus
Törzsek, népek, néprészek megnevezései régi helyneveinkben
FARKAS TAMÁS (ELTE) adjunktus
Petrovicsok, Postpischilek, Sonnenscheinek és sorstársaik
Névmagyarosítás és névmagyarosítók a 19-20. században
TAKÁCS JUDIT tanársegéd
Mit tegyünk, ha bepaliz a maca?
Gyakorlati tudnivalók a keresztnevek köznevesüléséről
12.00 Megnyitó
(XI. tanterem)
FÁBIÁN ISTVÁN egyetemi tanár, a DE rektora
Köszöntő szavak
HOFFMANN ISTVÁN egyetemi tanár
Hétköznapi gondolatok a magyar nyelv ünnepén
TÓTH VALÉRIA docens
A kutatóegyetemi pályázat keretében létrehozott
Magyar Digitális Helynévtár bemutatása
14.00 Tudománynépszerűsítő előadások
(XI. tanterem)
GYŐRFFY ERZSÉBET adjunktus
Mitől gajdult meg Szoboszló?
A szleng helynevekről Hajdúszoboszló nevei kapcsán
MATICSÁK SÁNDOR docens
Napok nevéről a Nevek Napján
TÓTH VALÉRIA docens
Petrus, Petri, Szentpéter
Egy személynévcsalád karrierje a régi magyar nyelvben

16.00 Könyvbemutató, versenyek
(340/2. tanterem)
HOFFMANN ISTVÁN egyetemi tanár
Névtani témájú könyvek bemutatása
Győrffy Erzsébet, Korai ómagyar kori folyóvíznevek
Póczos Rita, Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása
Rácz Anita, Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez
Reszegi Katalin, Hegynevek a középkori Magyarországon
Schwing, Josef, Die deutschen mundartlichen Ortsnamen
Südtransdanubiens (Ungarn)
A helyesírási verseny eredményhirdetése és a díjak kiosztása
A versenyre november 10-én, csütörtökön 16 órakor kerül sor a 340/2. teremben.
A versenyt Béres Júlia és Mozga Evelin szervezi.
Anyanyelvi verseny a Debreceni Egyetem hallgatói számára
A versenyt Bába Barbara, Kovács Éva, Pásztor Éva
és Szőke Melinda szervezi és vezeti.

A rendezvényekre minden érdeklődőt tisztelettel
meghívunk és várunk.

Dr. Hoffmann István s. k.
intézetigazgató egyetemi tanár

