Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

I. Nyomtatott sajtó:

MTI
Híranyag:
Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet
Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos
Akadémiával együttmőködı határon túli magyar nyelvi kutatóintézetek
hálózatához csatlakozva megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet, amely az
alsóıri (Unterwart) Magyar Média és Információs Központ - Ungarisches
Medien- und Informationszentrum, UMIZ - szervezeti keretében fog mőködni.
Az ausztriai, szlovéniai és horvátországi régióra kiterjedı, a
felsııri (Oberwart) születéső Imre Samu nyelvészrıl, akadémikusról (19171990) elnevezett szervezet pénteken, az alsóıri Öreg Iskolában tartotta
bemutatkozó rendezvényét.
Az intézet (ISNYI) nyelvtudományi feladatok ellátására jött létre, és
a burgenlandi székhelyő, 2000-ben életre hívott UMIZ szakbizottságaként
tevékenykedik majd. Egyszersmind olyan autonóm, saját döntési jogkörrel is
rendelkezı szervezet, amely magában foglalja Ausztria, Szlovénia és
Horvátország - régiós alelnökök által vezetett - magyarnyelvi intézeteit és
velük együttmőködve alakítja ki stratégiáját.
Interregionális központként az ISNYI nemcsak az egyes autonóm régiók
kutatásait ösztönzi és támogatja, hanem a nyelvi irodák hálózatával közös,
határokon átnyúló munkák végzésében is részt vesz. Ugyancsak feladatának
tekinti a közös európai célkitőzések megvalósítását.
Tudományos munkájával az intézet szeretné felhívni a figyelmet a
kultúrák és nyelvek egyesítı erejére, a nyelvi sokszínőség ápolásának és
megırzésének fontosságára - tehát arra az értékre, amely szerves részét
képezi a térség kulturális örökségének.
Tevékenységi körében tartozik egyebek között nyelvi adatbázisok
kiépítése, oktatás és továbbképzés, könyvtárgyarapítás, kutatásszervezés és
szakértıi tevékenység, a három régió veszélyeztetett helyzetben lévı magyar
nyelvének élınyelvi dokumentálása, a kutatási eredmények megjelentetése
szakfolyóiratokban, tudományos konferenciák szervezése.
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Zweiter Bericht
der Republik Österreich
gemäß Art. 15 Abs. 1
der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen an den Europarat
Kivonat:
„...Im November 2007 wurde beim UMIZ – Verein zur Förderung des ungarischen Medienund Informationszentrums das Imre Samu Sprachkompetenzzentrum (ISSZ) gegründet. Es
wird als sprachwissenschaftlicher Beirat in die Struktur des UMIZ integriert. Dieses Institut
wurde in Abstimmung mit den Zielsetzungen und den grenzüberschreitenden Anliegen der
Ungarischen Akademie der Wissenschaften als Teil des Netzwerkes kooperierender
wissenschaftlicher Einrichtungen zum Zwecke sprachwissenschaftlicher Forschung
eingerichtet. Das ISSZ koordiniert ungarische Sprachforschungen in Burgenland/Österreich,
Slowenien und Kroatien. Es ist ua. geplant, Datenbanken anzulegen, die die ungarische
Mundart der Wart in Bild und Ton dokumentieren. ...“

