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Oulu, 2015. augusztus 16–21.
A finnugrisztika első nagy seregszemléje 55 évvel ezelőtt került sor. Az eddigi kongresszusok
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Az oului kongresszusnak közel 400 résztvevője volt. A tudományos munka a szokásoknak
megfelelően szimpóziumokban és szekciókban folyt. A szimpóziumok között a nyelvészeti témájúakon (Linguistic reconstruction in Uralic: problems and prospects; Expressions of evidentiality in Uralic languages; Change of Finnic languages in a multilinguistic environment,
multilingual practices and code-switching in Finno-Ugric communities; Computational Uralistics, Language technology through citizen science; Archives Enriching the present cultures
of the Northern Peoples; The syntax of Samoyedic and Ob-Ugric languages, Syntactic structure of Uralic languages) kívül voltak irodalmi (Multilingualism and Multiculturalism in FinnoUgric Literatures, az Ethnofuturism and contemporary art of Finno-Ugric peoples), kulturális
antropológiai (Rethinking family values. The conception of family in the context of new rural
everyday life; Body – identity – society: Concepts of the socially accepted body) és zenei
(Music as culture in an Uralic language context) tárgyúak is.
A plenáris előadások a következők voltak:
Lyle Campbell és Bryn Hauk (Hawaii Egyetem): Language endangerment and endangered
Uralic languages
Cornelius Hasselblatt (Groningeni Egyetem): The Finno-Ugric message: Literary and
cultural contributions of our discipline
Jevgenyij Cipanov (Sziktivkar): модифицированная модель лингвоэтногенеза пермян
Valter Lang (Tartui Egyetem) Formation of Proto-Finnic – an archaeological scenario from
the Bronze Age – Early Iron Age
Sipőcz Katalin (Szegedi Tudományegyetem) The ditransitive constructions of the Ob-Ugric
languages
Nagy Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): The labyrinth of identity: Khanty ethnic identity, its
alternatives, and their place in the discourses of identity
Kaisa Rautio Helander (Számi Főiskola, Kautokeino): Saami language toponymy in
linguistic landscapes: The function of place-names in language policy

Az eddigi kongresszusokat a finnugor népek hazái – Magyarország, Finnország, Észtország és
Oroszország – rendezték. 2020-ban új helyszínnel ismerkedhetünk meg, a Bécsi Egyetem
vállalta a házigazda szerepét.

