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Magyar Tudomány Ünnepe 

 

események regisztrációs lapja 

 

 

Az esemény címe Az Angol—Amerikai Intézet nyelvészeti, 

nyelvpedagógiai, történelmi és filmes 

kutatásainak jövő- és tudományformáló 

szerepe 

Kérjük, kerülje a csupa 

nagybetűs címet. Kérjük 

vegyek figyelembe, hogy "A 

Magyar Tudomány Ünnepe" 

cím általánossága miatt nem túl 

informatív, ezért szerencsésebb 

a rendezvény tartalmára, 

jellegére utaló címet választani.  

Az esemény műfaja 

 

Előadás, Előadás és vita, Előadóülés 

Emlékülés, Filmvetítés, Hangverseny 

Iskolai rendezvény, Kerekasztal-beszélgetés, 

Kiállítás, Konferencia 

Könyvbemutató, Nemzetközi konferencia, 

Nyílt nap, Szimpózium, Tudományos ülés, 

Ünnepi tudományos ülés, Workshop 

Húzza alá az eseményt 

leginkább jellemző 

meghatározást. 

Tudományterület Agrártudományok, Biológia, Csillagászat, 

Építészet, Filmtudomány, Filozófia, Fizika, 

Földtudomány, Hadtudományok, 

Hittudomány, Informatika, 

Irodalomtudomány, Jogtudomány, Katonai 

műszaki tudományok, Kémia, 

Közgazdaságtudomány, Matematika, 

Meteorológia, Műszaki tudományok, 

Művészettörténet, Néprajz, Nyelvészet, 

Ókortudomány, Orvostudomány, Pedagógia, 

Politikatudomány, Pszichológia, 

Régészettudomány, Szociológia, 

Történettudomány, Zenetudomány, 

Interdiszciplináris 

Válassza ki az adott eseményt 

legjobban jellemző 

tudományterület(ek)et. 

Minimum 1 - maximum 3 

tudományterület választható. 

Kérjük, hogy csak akkor jelölje 

interdiszciplinárisnak a 

rendezvényt, ha leírásához 

három választott 

tudományterület is kevésnek 

bizonyul. 

Kezdés 2020. november 12. 12:00 óra Óra és perc megadása kötelező. 

Befejezés 2020. november 12. 14:00 óra 

 

Több napos rendezvény esetén 

ezt a mezőt feltétlenül töltse ki. 

Óra és perc megadása nem 

kötelező. 

Program Angol Nyelvészeti Tanszék, 12:00-12:45: 

Dr. Rákosi György előadása:  

Nyelvi adatok gyűjtése online 

Dr. Szűcs Péter előadása:  

Nyelvészeti konferencia online – előnyök, 

hátrányok, tapasztalatok 

 

Brit Kultúra Tanszék, 12:45-13:15: 

Dr. Győri Zsolt, Dr. Kalmár György 

Dr. Orosz-Réti Zsófia, Dr. Ureczky Eszter_ 

Itt megadhatja a rendezvény 

részletes programját, az 

előadók nevét stb. Az itt 

megadott részletes program 

szerepel majd a 

tudomanyunnep.hu honlapon, 

ezért kérjük, ügyeljen a 

kulturált formázásra is. Kérjük 

a különböző tudományos 

fokozatokat és beosztásokat 

ezen táblázat szerint adják 

meg: használandó rövidítések 

táblázata (html) (doc) 

http://www.tudomanyunnep.hu/ujesemeny2008/rovid.html
http://www.tudomanyunnep.hu/ujesemeny2008/rovid.html
http://www.tudomanyunnep.hu/ujesemeny2008/rovid.pdf
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Kalmár György Post-crisis European Cinema 

(Palgrave Macmillan, 2020) című kötetének 

bemutatója 

 

Észak-amerikai Tanszék: 13:15-14:00: 

Dr. Glant Tibor előadása: 

Az Egyesült Államok és Trianon: 100 év 

távlatából 

 

Angol Nyelvpedagógiai és Szakmódszertani 

Tanszék: 14.00-14.30 

Dr. Szabó Fruzsina 

Mit árul el a nyelvérzékteszteredmény 

rólunk? Bepillantás egy nyelvérzékkutatásba. 

 

Szervező 

intézmények 

 

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi 

Kar, Angol—Amerikai Intézet 

Minden egyes szervező 

intézményt önálló sorba kérünk 

fölvenni. Legfeljebb 3 

intézmény adható meg. 

Intézménynevek esetében 

kérjük, hogy kerülje a 

rövidítések használatát, hacsak 

nem nagyon közismert 

rövidítésekről van szó 

Helyszínek 

 

Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi 

Kar, Angol—Amerikai Intézet 

 

Az esemény Webex-linkje: 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTI

D=mf0bc6b01c3318db5d1040e5c5ffb25c0 

 

Itt adhatja meg a rendezvény 

pontos helyszínét. Több 

helyszín is megadható. 

Kapcsolattartó 

 

Dr. Ureczky Eszter 

ureczky.eszter@arts.unideb.hu 

+36 (70) 243 / 4141 

Itt adja meg annak a 

személynek az elérhetőségét, 

aki a konkrét rendezvénnyel 

kapcsolatban további 

információval tud szolgálni 

(Nem feltétlenül azonos az 

adatrögzítővel). 

Lehetőség szerint adjon meg 

telefonszámot és emailt is, de 

legalább az egyiket. 

A telefonszám formája: +36 

(30) 1234567 / 1234 

Az esemény 

honlapja 

Facebook-esemény linkje: 

https://www.facebook.com/events/325264281

866220/ 

 

Ide csak akkor írjon, ha a 

rendezvénynek magának van 

bővebb információt nyújtó 

honlapja. 

A szervező intézmény 

honlapját egyébként ne adja 

meg. 

 

 

 

 

 

 

 

https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=mf0bc6b01c3318db5d1040e5c5ffb25c0
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=mf0bc6b01c3318db5d1040e5c5ffb25c0
mailto:ureczky.eszter@arts.unideb.hu
https://www.facebook.com/events/325264281866220/
https://www.facebook.com/events/325264281866220/
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A Brit Kultúra tanszék három film- és médiakutatással is foglalkozó oktatója, Dr. 

Győri Zsolt adjunktus, Dr. Orosz-Réti Zsófia adjunktus és Dr. Ureczky Eszter adjunktus 

beszélgetnek Dr. Kalmár György docenssel nemrég megjelent Post-Crisis European Cinema: 

White Men in Off-Modern Landscapes című könyvéről (Palgrave-Macmillan, 2020). A könyv 

alapvetése, hogy a 21. század gazdasági-társadalmi és kulturális válságok sorával lepte meg a 

történelem végének naiv ábrándjában időző Európát, ezek az események pedig 

rendíthetetlennek vélt, alapvető kulturális mintázatok sokaságát kezdték ki és alakították át 

nem várt irányokban.  

Az Angol Nyelvészeti Tanszék oktatói, Dr. Rákosi György docens és Dr. Szűcs Péter 

tanársegéd által tartott előadások áttekintik, hogy az online tér milyen új lehetőségeket nyújt a 

nyelvészet és általában a tudomány számára az adatgyűjtésben és a tudományos események 

szervezésében.  

Az Észak-amerikai Tanszék ismeretterjesztő előadása, melyet Dr. Glant Tibor tart, 

áttekinti a Trianon-kutatás legfrissebb eredményeit, elsősorban a Lendület Trianon 100 

kutatócsoport munkájára fókuszálva. Ezt követően az Amerikai egyesült Államok szerepe 

kerül fókuszba a világháborút követő béketeremtésben és a Habsburgok utáni Közép-Európa 

stabilizálásában. Zárásként felvetődik az a kérdést, hogy mi lett volna, ha az amerikaiak nem 

vesznek részt a párizsi békekonferencián.  

Az Angol Nyelvpedagógiai és Szakmódszertani Tanszék oktatója, Szabó Fruzsina 

tanársegéd felvázolja, milyen információt kaphatunk a nyelvérzékkutatásokból és milyen 

nyelvpedagógiai intervenciókra nyújt lehetőséget a nyelvérzék négy komponensének 

elemzése. Az előadás során bemutatásra kerül egy ifjúsági nyelvérzékkutatás hátrányos 

helyzetű iskolások körében, valamint választ kapunk arra miért fontos a transzlingváló 

osztályterem. 


