
8.45–9.00 Megnyitó (Bóna Judit dékánhelyettes és  C. Vladár ZsuZsa habil. egy. doc., ELTE BTK)
9.00–9.45 Cseresnyési LászLó (egy. tanár, Shikoku Gakuin): Szavak, agresszorok, cenzorok

9.45–10.00 Szünet / vita

10.00–11.15 1. szekció: Diskurzusok az erőszakról (elnök: ladányi Mária prof. emeritus, ELTE BTK)

10.00–10.25 MaroniCs lilla (EltE): Hatalom, fogyatékosság, diszkrimináció. Az autista embereket érő
bántalmazás és diszkrimináció nyelvi formái

10.25–10.50 iZsákoVá dóra (BCE): A színfalak mögött. Az amerikai és magyar filmvilág szereplőit érintő
szexuális zaklatási vádakra érkező bocsánatkérések összehasonlítása

10.50–11.15 sZaBó rEgina (EltE): A családon belüli erőszak férfi áldozatai. Amber Heard és Johnny Depp viszálya 

11.15–11.30  Szünet 

11.30–12.45 2. szekció: Szerteágazó alkalmazott nyelvészet (elnök: dEME andrEa adjunktus, ELTE BTK)

11.30–11.55 koVáCs PEtra (BME): Az anyanyelv fonotaktikája az L2 beszédészlelésben a mintázatfelismerési
elmemodell tükrében

11.55–12.20 VinCZE dóra (EltE): Jogiszöveg-értés az élet küszöbén
12.20–12.45 Pallagi anna liZa (ELTE): A magyar keresztnévállomány áttekintésének elméleti, módszertani

kérdései az 1971–2017 közötti változások tükrében

12.45–13.45 Ebédszünet

13.45–14.15 Hámori ágnes (tud. munkatárs, ELKH NYTI): A ko-konstrukció jelensége a társalgásban:
együttműködő elmék, társas jelentések és a fordulókonstrukciók összefüggései

14.15–14.30 Szünet / vita
 
14.30–15.45 3. szekció: Változások (elnök: Hattyár HElga adjunktus, ELTE BTK)

14.30–14.55 ZirnstEin gErda (BCE): A vírus mint ellenség a magyar kormányzati retorikában a pandémia
első és második hullámának idején

14.55–15.20 Csóka nikolEtt (ELTE): Vizuális kommunikáció: mémek és művészet
15.20–15.45 illés tEkla (BCE): Változó világ, tradicionális szokások? Az online térben adott bókok elemzése

15.45–15.55 Szünet 

15.55–17.10 4. szekció: Nyelv – oktatás (elnök: kuglEr nóra habil. egy. doc., ELTE BTK)

15.55–16.20 olExa gErgEly (KRE): Nyelvi kreativitás a transzlingváló osztályteremben
16.20–16.45 taxnEr tündE (BCE): Költői kép vagy gondolkodási struktúra? A fogalmimetafora-elmélet

a magyar gimnáziumi irodalomoktatásban
16.45–17.10 koVáCs dorottya (ELTE): A spanyol szóösszevonás vizsgálata a nyelvoktatás szempontjából

17.10–17.15 Zárszó (Markó alExandra habil. egy. doc., tanszékvezető, ELTE BTK)

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI 
HALLGATÓI KONFERENCIA

2021. április 23.

A konferenciát online formában, a MS Teams felületén rendezzük meg.
A konferencia Teams-csatornája ide kattintva érhető el (ápr. 23-án fél 9-től).  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8659e6b1681c4c17bb2660eb30044257%40thread.tacv2/1617780559964?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%223fc5b784-060e-4cce-9e34-4f853a164c29%22%7d

