
defensar la seva tesi de doctorat (PhD) Mónika Szigetvári (Algunos aspectos de la influencia
del catalán en el español de Barcelona), Tibor Berta sobre (Contribución a la historia de la pro-
moción de clíticos en español y portugués). Durant any 2000/2001 l’acadèmic J. Herman, par-
ticipà com a professor invitat en el doctorat de lingüística romànica. En el primer semestre els
seus cursos tractaven problemes escollits del llatí vulgar. En el segon semestre parlava sobre
els primers textos neollatins.

El 9 de novembre de 2001, a la Universitat de Szeged, on també hi ha cursos de català i
un programa d’especialització, es va organitzar un cicle de conferències sota el títol “Mil anys
de les relacions húngaro-catalanes”, recordant els 750 anys de la mort de la reina Violant d’-
Hongria, el 30è aniversari de l’existència de l’ensenyament del i sobre el català a la Universi-
tat Eötvös Loránd de Budapest, i els quinze anys de l’Associació Cultural Catalano-Hongare-
sa, de Barcelona.

PUBLICACIONS: Pel juny de 2001 surt el cinquè volum de la «Biblioteca Catalana» (Katalán
Könyvtár), publicada per l’editorial Íbisz. Es tracta de la segona part d’una antologia del tea-
tre modern català (Modern katalán színház, II), que precedeix la primera, de pròxima aparició.
La nova publicació conté obres de J. Oliver, S. Espriu, J. Brossa, R. Sirera, J. M. Benet i Jor-
net i S. Belbel. El mateix mes es va presentar la versió hongaresa de la novel.la Senyoriade
Jaume Cabré, traduïda per Zsuzsanna Tomcsányi i publicada sota el títol de «Oâ méltósága»,
publicada per l’Editorial Európa. [K. M.]

* * *

Bilingüisme a la U.N.E.D. de Cambrils.—Del 2 al 6 de juliol de 2001 va tenir lloc a
Cambrils (Camp de Tarragona) un curs d’estiu, organitzat per l’Extensió de la Universitat Na-
cional d’Educació a Distància (U.N.E.D.), sobre aprenentatge de segones llengües, bilingüis-
me i contacte de llengües, tot abordant aspectes teòrics i d’aplicació a l’àmbit català. Hi van
intervenir, entre altres, M. À. Pradilla. J. Arnau, E. Martinell, J. Vernet, J. Veny, M. Galindo,
C. de Rosselló, M. Gimeno, H. Martínez-Ferreruela, organitzadora del curs. Les jornades
d’estudi es van completar amb diverses activitats lúdiques i culturals. [J.V.]
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