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Międzynarodowa Konferencja Języków Rdzennych odbędzie się w
czerwcu w Kolumbii Brytyjskiej
Wydarzenie zorganizowane przez i dla przedstawicieli rdzennych mieszkańców
wspiera najlepsze praktyki w dziedzinie rewitalizacji języków.
BRENTWOOD BAY, Kolumbia Brytyjska--(BUSINESS WIRE)-- W ramach obchodów
ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Języków Rdzennych 2019,
organizacje First Peoples’ Cultural Foundation (FPCF) i First People’s Cultural Council
(FPCC), we współpracy z Kanadyjskim Komitetem ds. UNESCO zorganizują tego lata w
kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej dużą międzynarodową konferencję poświęconą
rewitalizacji języków rdzennych.
CO:
HELISET TŦE SḰÁL – „Niech żyją języki’ – Międzynarodowa Konferencja Języków
Rdzennych 2019 zgromadzi w jednym miejscu w Kolumbii Brytyjskiej liderów rdzennych
społeczności i specjalistów z dziedziny językoznawstwa, prelegentów, osoby uczące się
języków i stające w ich obronie z całego świata, by celebrować, uhonorować i podzielić
się wiedzą na temat przywracania, rewitalizacji i podtrzymywania języków oraz
zapoznać się z przedsięwzięciami, które odniosły sukces w tym zakresie w Kolumbii
Brytyjskiej. Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i
wiedzy oraz wsparcie w ten sposób ich działań, na rzecz rewitalizacji języków
rdzennych prowadzonych w społecznościach i organizacjach.
KIEDY:
24-26 czerwca 2019
GDZIE:
Victoria Conference Centre w mieście Victoria, Kolumbia Brytyjska, Kanada
GŁÓWNE PUNKTY:
W ramach konferencji zorganizowanych zostanie szereg warsztatów, w tym szkolenia
praktyczne z intensywnej nauki języków rdzennych, archiwizacji i technik dokumentacji;
polityki językowej i ustawodawstwa; planowania programów rewitalizacji języków;
modeli rewitalizacji i edukacji językowej; języka i technologii oraz opowiadania historii.
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Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2019 Międzynarodowym Rokiem
Języków Rdzennych. Jest to ważny mechanizm pozwalający zwrócić uwagę
społeczności międzynarodowej na kryzysową sytuację rdzennych języków i naglącą
potrzebę ich zachowania, rewitalizacji i promocji oraz podjęcia pilnych i
skoordynowanych działań służących ich ochronie na szczeblu krajowym i
międzynarodowym.
Języki rdzenne na całym świecie nadal znikają w zastraszająco szybkim tempie. Około
40 procent spośród szacunkowej liczby 6700 języków, którymi posługują się ludzie na
całym świecie, jest zagrożonych wymarciem. Fakt, że większość z nich to języki
rdzenne sprawia, że ryzyko to dotyczy całych kultur i systemów wiedzy.
Więcej informacji na temat:
• konferencji HELISET TŦE SḰÁL - „Niech żyją języki”:
- na stronie internetowej: fpcflanguageconference.com
- przeczytaj informację prasową na temat
konferencji: https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/f
pcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf
• Międzynarodowego Roku Języków Rdzennych UNESCO, zobacz: en.iyil2019.org
First Peoples’ Cultural Foundation:
First Peoples’ Cultural Foundation (Fundacja Kulturalna Pierwszych Narodów) to
działająca pod auspicjami First Nations (władz rdzennych mieszkańców Kanady)
organizacja charytatywna non-profit, która wspiera oddolne wysiłki na rzecz rewitalizacji
rdzennej sztuki, języków i kultur unikalnych dla prowincji Kolumbii Brytyjskiej w
Kanadzie. Więcej informacji na stronie: fpcf.ca
First People's Cultural Council
First People’s Cultural Council (Rada Kulturalna Pierwszych Narodów) jest kanadyjską
spółką skarbu państwa działającą pod auspicjami First Nations, której powierzono rolę
wspierania rewitalizacji rdzennych języków, sztuki, kultury i dziedzictwa w Kolumbii
Brytyjskiej. Więcej informacji na stronie: fpcc.ca
Kanadyjski Komitet ds. UNESCO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kanadyjski Komitet ds. UNESCO stanowi łącznik między obywatelami Kanady a
działalnością UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i
Kultury). Więcej informacji na stronie: ccunesco.ca
Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny
sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom
orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia
zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest
jedyną wersją mającą skutki prawne.
Contacts
KONTAKT:
Alex Russell
Doradca ds. komunikacji
First Peoples’ Cultural Foundation
tel. 604-562-9262
e-mail: alex@russellstrategy.com
Przedstawiciele mediów chcący uzyskać akredytację na to wydarzenie proszeni są o
kontakt na adres:
media@fpcflanguageconference.com

Source: First Peoples’ Cultural Foundation and First Peoples’ Cultural Council
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