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Kerekasztal-beszélgetés
a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program új beszélőiről
2017. április 20., csütörtök, 17:30–19:30
ELTE BTK, Múzeum krt. 4/A, Kari Tanácsterem
Bár Moldvában intenzív magyar–román nyelvcsere zajlik, a moldvai magyar nyelv revitalizációja
sok szempontból sikeresnek tekinthető. Ha csak a számadatokat nézzük, a program az elmúlt
másfél évtizedben az iskolán kívüli magyarórák szűkkörű hálózatából olyan programmá vált, amely
majdnem 2000 gyereket érint közel 30 településen és több mint 20 iskolában. A kerekasztalbeszélgetés azt a kérdést helyezi középpontjába, hogy miként lehet a moldvai magyar nyelv új beszélői szempontjából a program előnyeit, hátrányait és szándékolatlan következményeit értékelni.
Ezzel a kérdéssel egy olyan tágabb körben zajló diszkurzushoz kapcsolódunk, amely A többnyelvű
Európa új beszélőiről a European Cooperation in Science and Technology (COST) Action nemzetközi kutatási hálózatában zajlik. Ebben a keretben az „új beszélő” fogalma azokra vonatkozik, akik
olyan nyelvet kezdenek el használni, amely különbözik a nekik tulajdonított nyelv(ek)től (az utóbbiakat szokás „anyanyelvnek” vagy „nemzeti” nyelvnek nevezni). Ha valaki egy nyelv új beszélőjévé
válik a nyelvi revitalizáció, a migráció vagy a multinacionális vállalatok által megkívánt új nyelvi
környezetben, korábbi társadalmi határokat lép át, újraértékeli a nyelvekhez való viszonyulását és
új társadalmi gyakorlatokat teremt meg az aktuális kihívásokra adott válaszként.
A beszélgetés résztvevői
•
•
•
•
•
•
•

Márton Attila (az oktatási program koordinátora)
Bilibók Jenő (a program munkatársa)
Ferencz Gabriella (a csíkszeredai Csángó Bentlakás vezetője)
Horváth Zoltánné (Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület, elnök)
Willemse Jolanda (Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület, alelnök)
Dr. Fazakas Noémi (nyelvész, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
Dr. Heltai János Imre (nyelvész, Károli Gáspár Református Egyetem)

A kerekasztal-beszélgetés két részből áll: először a meghívott vendégek fejtik ki az új beszélőkkel
kapcsolatos gondolataikat, majd a közönség számára nyílik lehetőség kérdések és hozzászólások
megfogalmazására. A beszélgetés során a COST Action kutatási hálózatának tagjai számára
tolmácsolást biztosítunk.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kapcsolattartó: Bodó Csanád (csanad.bodo@btk.elte.hu)

