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Második feladat:

A judeo-arab, mint kontaktnyelv

A judeo-arabot hogyan jellemzik egyes szociolingvisták? Hol helyezkedik el az irodalmi arab és az
arab dialektusok között, és hogyan változott ez a „hely” vagy „helyek” az évszázadok során? Térj ki
az írott és a beszélt judeo-arab különbségére is. Ismertesd két-három oldalban a közösen olvasott
cikkek, valamint egy-két további cikk szerzőjének a megközelítését. A kritikai ismertetés során
váljék külön a cikkek értelmező bemutatása a saját véleményedtől.
Feldolgozásra javasolt:
Harry, Benjamin (2003). Judeo-Arabic: a diachronic reexamination. Int’l. J. Soc. Lang. 163, 61–75 .
Hary, Benjamin H. (1992). Multiglossia in Judeo-Arabic bevezető fejezetei.
Joseph Chetrit (2013). Formation and Diversity of Jewish Languages and of Judeo-Arabic in North
Africa. Middle Judeo-Arabic and its Forms of Hybridization. J. Jewish Languages 1: 177–206.

Harmadik feladat:

Paradigmaváltás a zsidó nyelvek kutatásában

Ismertesd két-három oldalban, hogyan értelmezi Sarah Bunin Benor repertoár-megközelítése a
zsidó nyelveket – és általában az etnolektusokat, továbbá más társadalmi csoportok nyelvváltozatait. Hogyan különbözik az ő felfogása a korábbi perspektívá(k)tól? Hogyan alkalmazható ez
a megközelítés a kutatási területeden?
Feldolgozásra javasolt:
Benor, Sarah Bunin. "Towards a New Understanding of Jewish Language in the Twenty‐First
Century." Religion Compass 2.6 (2008): 1062-1080.
Benor, Sarah Bunin. "Ethnolinguistic repertoire: Shifting the analytic focus in language and
ethnicity." Journal of Sociolinguistics 14.2 (2010): 159-183.

Javasolt szemináriumi dolgozat:

Kutatási területem szociolingvisztikai alapjai

A félév során beadott három feladatból állítsd össze a készülő disszertációd (módszertani) bevezető
fejezetét, vagy annak első verzióját. Vegyél hozzá még egy-két irodalmat.
Feldolgozásra javasolt (a fentieken kívül):
Spolsky, Bernard (2014). The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History. Cambridge
University Press, pp. 72-74, 156-158, 178-185 (különböző elméletek a jiddis keletkezésére,
mint lehetőségek más zsidó nyelvek keletkezésére vonatkozóan is), 264-268.
Spolsky, Bernard, and Sarah Bunin Benor (2006). Jewish languages. Encyclopedia of Language and
Linguistics, 6: 120-124.
http://legacy.huc.edu/faculty/faculty/benor/ Spolsky%20and%20Benor%20jewish_languages%20offprint.pdf

