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A kurzus fő célkitűzése: megismertetni a hallgatókat a szövegtan és a stilisztika legfontosabb
fogalmaival, valamint rávilágítani a szövegtan és a stilisztika, valamint a pragmatika érintkező
területeire.
A kurzus főbb témakörei:
Szövegtan:
- A szöveg fogalma és a szövegség kritériumai
- A szövegösszetartó erők: a lineáris és a globális kohézió
- A szöveg aktuális tagolása
- A redundanciajelenségek
- A szöveg rejtett tartalmai
Stilisztika:
- A hangelemek stilisztikája, hangszimbolika
- Átalakító műveletek: adjekció, detrakció, immutáció, transzmutáció
- Szóképek: metafora, hasonlat, metonímia, szinekdoché, szinesztézia
- Pragmatikai alakzatok: túlzás, irónia, litotész
- A vizuális szóképek és alakzatok
- A kognitív metafora- és metonímiaelmélet
A kurzus teljesítésének feltételei:
Az előadásokon nem kötelező részt venni, ám ajánlott, mivel nincs egyetlen, az egész kurzust
lefedő tankönyv.
Bizonyos
témakörökhöz
a
Nyelvészet
mindenkinek
YouTube
csatorna
(https://www.youtube.com/c/Nyelveszetmindenkinek) videóit, főként a Szóképek és alakzatok
lejátszási lista felvételeit kell feldolgozni. Ezek pontos adatait és sorrendjét az órákon közlöm
majd, illetve a Coospace kurzusfórumára is fölrakom majd a linkeket.
A kurzus online ZH-val zárul. A vizsgázók a vizsga időpontjában e-mailben kapják meg az egyéni
feladatlapjukat. A vizsgadolgozatok visszaküldésére 24 óra áll rendelkezésre. A kitöltött feladatlapot
az esetleges csatolmányokkal együtt a schirmanita@gmail.com címre kell visszaküldeni. A
feladatsorban a félévi anyaghoz kötődő gyakorlati, elemzős, illetve gyűjtőmunkára épülő feladatok
lesznek. A gyűjtendő példáknál nem fogadok el tankönyvi példákat, illetve a szemináriumon
elhangzottakat, és olyanokat sem, amelyek a kurzushoz készített YouTube anyagokban
megtalálhatók, ugyanis a jelenségek felismerése és saját példák gyűjtése, illetve elemzése lesz a
feladat.
A kurzus teljesítéséhez az órákon elmondott, illetve a kijelölt YouTube videókban elhangzott
ismeretek szükségesek. Érdeklődés esetén az egyes témáknál az ismeretek mélyebb elmélyítéséhez
a következő szakirodalmakat ajánlom:
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