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AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

BOSNYÁK ISTVÁN 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék 
Közlésre elfogadva: 1982. szept. 25. 

Évi jelentés az alaptevékenységről 

Folyóiratunk 49. számának ugyanezen rovatában beszámoltunk az 1981. 
október 1-től 1982. azonos időszakáig tartó egyetemi tanév, illetve intézeti 
munkaév terveiről az oktatásban, kutatómunkában, kiadói tevékenységben, 
pénzügyvitelben és önigazgatásban. 

Folyó év szeptemberében az Intézet önigazgatási és szakszervei elké-
szítették a tervteljesítésről szóló részleges jelentéseket, melyek alapján meg-
hoztuk az Intézet évi tevékenységét bemutató jelentést. Ezúttal e dokumentum-
nak az alaptevékenységre vonatkozó főbb tételeit ismertetjük. 

I. Oktatás 

A Tanszék évi munkaterve csaknem teljes egészében megvalósult: 
elkészült az ügyrendi szabályzat, felmértük a jegyzetkészítés és szemináriumi 
könyvtárunk kézikönyvekkel való ellátottságának kérdéskörét, racionalizáltuk 
a hallgatók órarendjét, elfogadtuk a Tudományos Diákszakkör tervét, az 
évfolyamok küldötteit bevontuk az oktatásügyi bizottságba, felújítottuk a 
Sinkó Ervin Alapítvány gondnokságát, elvégeztük a finn lektorátus megnyi-
tásának előmunkálatait, s támogattuk hallgatóink művelődési öntevékenysé-
gének kibővítését. 

Az oktatásügyi bizottság foglalkozott a Tanszék káderkérdéseivel, a 
hallgatók Közlönyének koncepciójával, az oktatásban felmerülő gyakorlati 
nehézségekkel, a Bölcsészettudományi Kar vizsgarendi szabályzatával s az új 
típusú diplomavizsga bevezetésével Tanszékünkön. 

Miután a Kari Tanács határozata alapján átszervezték a központosított 
kari könyvtárat, s a szemináriumi könyvtárak visszakerültek az intézetek 
kötelékébe, Intézetünk könyvtárügyi bizottságot létesített, amely a jövőben 
folyamatosan és szervezetten foglalkozik a gyarapítás, állománybavétel, 
állományfeldolgozás és -megőrzés, illetve könyvtári tájékoztatás elvi/mód-
szertani és gyakorlati kérdéseivel. Az év közben létesült új szakbizottság 
meghozta erre vonatkozó munkaterwázlatát. 

A Tudományos Diákszakkör keretében tartott összejövetelek és konzul-
tációk tárgya az Arany János lírai költészetével foglalkozó diákköri kon-
ferencia előkészítése volt. Áz értekezletet a szakkör 1982. decemberére tervezi. 
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A Sinkó Ervin Alapítvány gondnoksága állandó kapcsolatot teremtett 
az írói hagyaték és a szerzői jog illetékes kezelőivel (a zágrábi Jogvédővel és 
a JAZU Színház- és Irodalomtörténeti Intézetével), kinevezte az 1981. évi 
Sinkó-díj bíráló bizottságát, kiosztotta a díjat, valamint meghirdette a 
Sinkó-ösztöndíjat az 1982/83-as tanévre. 

A lektorátusi, alapstúdiumi és ágazati oktatás zavartalanul folyt, a III. 
fokozati (magiszterképző) oktatásban pedig a nyelvészrészleg 15, illetve az 
irodalmárrészleg 11 hallgatója folytatta stúdiumait. 

II. Kutatómunka 

Az évi munkatervvel összhangban elkészült a Kutatórészleg ügyrendi 
szabályzata s konstituálódott a részleg; meghoztuk a kutatói cserenapok 
1982-re vonatkozó tervét; szakmai vita indult kutatótevékenységünk távlati 
koncepciójáról; megszerveztük a délszláv-magyar kapcsolattörténeti érte-
kezletek soron levő ülésszakát; munkatársaink részt vettek az MTA Irodalom-
tudományi Intézete által szervezett Németh László-értekezleten; előkészí-
tettük a folyó év októberében megrendezendő regényelméleti, illetve a de-
cemberben sorra kerülő kontrasztív nyelvészeti értekezletünket; a Művelődési 
Önigazgatási Érdekközösségnél tovább bővítettük kapitális munkálataink 
számát; bekapcsolódtunk a VTMA nemzetközi tudományos együttműködé-
sébe s az MTA Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Intézetével, valamint 
Folklór Kutatócsoportjával megvalósuló együttműködésünket a két Aka-
démia együttműködési szerződésére alapoztuk, s külön intézetközi megálla-
podásokkal pontosítottuk. 

A tudományügyi bizottság foglalkozott az intézeti kutatómunkáról szóló 
negyedévi és zárójelentésekkel, az 1982/83-as évi tervjavaslattal, a Kutató-
részleg ügyrendi szabályzatának tervezetével, a szerbhorvál -magyar tudo-
mányos és műszaki szótár elaborátumával, a kapitális munkálatok újabb 
tervével, a hazai és külföldi tudományos intézményekkel való együttműkö-
désünkkel, az Intézet szervezésében megtartandó konferenciákkal és a tudo-
mányos transzfer lehetőségeivel. 

A projektumi tervmunkálatok folyásáról 1982. áprilisáig már számot 
adtunk rovatunkban (Hungarológiai Közlemények 1982/50. sz.); a Tudo-
mányügyi Érdekközösségnél 1983. márciusában záruló tervévünk összjmun-
kálatairól majd jövő évi számaink egyikében tudósítunk. 

Az Élőszóval rendezvénysorozatunkban 1981. októberétől 1982. azonos 
időszakáig a következő előadások hangzottak el: Bori Imre: Móricz Zsig-
mond Erdély-trilógiája; Csáky S. Piroska: Jugoszláviai sajtótörvények a két 
háború között; Utasi Csaba: Érzelem és értelem Szirmai Károly kritikáiban; 
Jung Károly; A háláljóslás és a halál előjelei a jugoszláviai magyarság hagyo-
mányvilágában; Papp György: Fordításkritikánk helyzete és elvi kérdései; 
Horváth Mátyás: Egy általános iskolai olvasókönyv szövegének társadalom-
képe; Matijevics Lajos: Bácskai erek, patakok, vízfolyások névtani kérdései; 
Jung Károly: Erotikus és obszcén motívumok a szemverés elhárításában. 
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III. Kiadói tevékenység 

A munkaév elején kineveztük az intézeti kiadványok új szerkesztő bizottsá-
gait és a sorozatok főszerkesztőit; utóbbi megbízatást elválasztottuk a felelős 
szerkesztői tisztségtől; megalapítottuk a Hungarológiai Közlemények szövetségi 
tanácsát; önigazgatási megállapodást kötöttünk a Forum Könyvterjesztő 
Osztályával az intézeti kiadványok egységes és folyamatos forgalmazásáról; 
a Terjesztő osztállyal aktivizáltuk (forgalmaztuk) folyóirat- és könyvraktá-
runkat; beindítottuk az Intézet csaknem negyed százados tevékenységét 
szintetizáló kiadványsorozatot; nyilvános folyóirat- és könyvbemutató-so-
rozatot indítottunk. 

A publikációs bizottság megvitatta a Tanulmányok 1982- és 1983-as 
számainak tématervét és a szerkesztés koncepcióját, valamint folyóiratunk 
szerkesztési elveit és a megjelentetésével kapcsolatos egyéb kérdéseket; meg-
vizsgálta a sorozatos kiadványaink problémáit (Kontrasztív Nyelvtan, Bibli-
ográfiai Füzetek, Vajdaság Helységeinek Földrajzi Nevei), s javaslatot tett 
zavartalan és folyamatos megjelenésükre vonatkozóan; megvizsgálta az 
intézeti kiadványok forgalmazásával kapcsolatos problémákat; elkészítette 
az 1982. évi publikációs tervet. 

E terv (1. rovatunkban a Hungarológiai Közlemények 50. számában) 
realizálása folyamatban van a szabadkai Birografika nyomdájában. 
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