SZAKTANÁCSKOZÁS VAJDASÁG SZAT
NEMZETEINEK ÉS NEMZETISÉGEINEK
EGYENRANGÚ NYELVHASZNÁLATÁRÓL

Ez év február 26-án és 27-én a Tartományi
Közigazgatási
Intézet
szervezésében szaktanácskozást
tartottak a nyelvi egyenrangúság
időszeiű
kérdéseiről Vajdaságban.
A tanácskozás
kezdeményezője
a Vajdasági
Képviselőház
Végrehajtó Tanácsa volt. A szaktanácskozáson
beterjeszteti
közlemények
és a felszólalások
a nyelvhasználatot
számos
szempontból
világították
meg. A több mint kétszáz részvevő meghívását, illetve a be
nevezések elfogadását úgy eszközölték,
hogy elsősorban azok a szaktiszt
viselők és közvetlen vezetők legyenek jelen Újvidéken, akik a községben,
de még inkább a különböző típusú társultmunka-szervezetekben
tevékeny
kednek, így a tanácskozás az eredményekről
és a teendőkről is reális
képet
nyújtott.
A szaktanácskozás
részvevőinek
gazdag tapasztalatcsere
volt ez, ki
váltképpen azoknak, akik a községekben és főleg a
társultmunka-szerve
zetekben vagy valamely szakszolgálatban
tevékenykedve
a
tanácskozás
eredményei alapján gyarapítják
majd jártasságukat.
Ezért a szaktanács
kozás szervezőinek
egyik feladata a tanácskozás anyagának
megjelente
tése, hogy eredményei minél több ember számára hozzáférhetővé
válja
nak. A Tartományi
Közigazgatási
Intézet gondoskodott
arról, hogy
a
tanácskozás anyagát — a különböző nyelveken megírt
szakdolgozatokat
és felszólalásokat,
amelyeket a tanácskozáson
a Tartományi
Képviselő
ház szakszolgálata
szimultánul fordított — teljes egészében
Vajdaságnak
mind az öt hivatalos nyelvén elkészüljön. Az öt kiadvány
megjelenteté
sének költségeit azonban már az Intézet képtelen volt teljes
egészében
fedezni. Ezért a Tartományi
Közigazgatási
Intézet
különkiadványkent
a szaktanácskozás
anyagát szerbhorvát
nyelven fogja megjelentetni,
és
a. tartományi folyóiratokhoz
fordult azzal a javaslattal,
hogy a már el
készült megfelelő nyelvű kéziratot,
lehetőségeikhez
mérten,
jelentessék
meg.
A magyar nyelvű kéziratot az Intézet folyóiratunk
rendelkezésére
csátotta, hogy a Létünk publikálja. Folyóiratunk
szerkesztősége
úgy

bo
ha-

tározott, hogy ennek a javaslatnak
teljes egészében eleget teszünk, s az
1979 februárjában
megtartott
szaktanácskozás
rendelkezésünkre
bocsá
tott anyagát
megjelentetjük.
Ez év utolsó számában közöljük Rudi Sova, a Vajdasági S2AT
Kép
viselőháza alelnökének
beszámolóját
és az Intézet igazgatójának
beve
zetőjét, továbbá a tanácskozás napirendje alapján meghatározott
sorrend
ben a beterjesztett
első hat közleményt.
Folyóiratunk
jövő évi januári—
februári számában közöljük a további hét szakdolgozatot,
amelynek
szerzői: Marija Boljanovic, dr. Várady Tibor, Vladimír Popin,
Darinka
Nedeljkovic,
Gulka Géza, dr. Jan Kmec és Molnár-Csikós
László ma
giszter. Az 1980-as év első számában közöljük a tanácskozás
eredmé
nyeinek összefoglalóját
is.
Szerkesztőségünknek
nincs lehetősége
arra, hogy
a
szakdolgozatok
szerzőinek a tanácskozáson
elhangzott
bevezetőjét
és a vitában
elhang
zott felszólalását is közölje. De a tanácskozás részvevői
és más érdekelt
szerzők számára a Létünk lapjai mindig készséggel rendelkezésükre
áll,
hogy szakdolgozatukat
folyóiratunk
olvasóinak hozzáférhetővé
tegye.
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