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Mezinárodní konference o jazycích původních obyvatel se uskuteční v červnu v Britské Kolumbii 

Toto setkání organizují původní obyvatelé a jeho smyslem je podpořit nejlepší projekty v oblasti 
revitalizace původních jazyků 

Brentwood Bay (Britská Kolumbie) xx. února 2019 (PROTEXT/BusinessWire) - U příležitosti oslav 
Mezinárodního roku jazyků původních obyvatel (International Year of Indigenous Languages ), který 
pro rok 2019 vyhlásila Organizace spojených národů 2019, pořádají letos v létě v Britské Kolumbii 
nadace First Peoples’ Cultural Foundation (FPCF) a výbor First Peoples’ Cultural Council (FPCC), ve 
spolupráci s Kanadským výborem pro UNESCO, mezinárodní konferenci o revitalizaci jazyků 
původních obyvatel. 

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Prohlédněte si celou tiskovou zprávu zde: 
https://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en/ 

CO:    

Mezinárodní konference o jazycích původních obyvatel HELISET TŦE SḰÁL – ‘Let the Languages Live’ – 
2019 bude příležitostí k setkání představitelů původních obyvatel, odborníků na původní jazyky, 
mluvčích, studentů a propagátorů původních jazyků z celého světa za účelem oslav, ocenění a sdílení 
zkušeností v oblasti revitalizace a udržování jazyků původních obyvatel. Navíc se účastníci konference 
v Britské Kolumbii dozví o úspěšných jazykových projektech. Cílem této konference je nabídnout 
účastníkům praktické dovednosti a znalosti za účelem podpory práce na revitalizaci jazyků původních 
obyvatel, kterou konají ve svých komunitách a organizacích. 

KDY: 24. – 26. června 2019 

KDE: Konferenční centrum Victoria Conference Centre, Victoria, Britská Kolumbie, Kanada 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI: Konference nabídne několik workshopů, včetně praktického tréninku 
v technikách používání, archivace a dokumentace jazyků původních obyvatel a také akce zaměřené 
na jazykovou politiku a legislativu, plánování programů revitalizace jazyků původních obyvatel, 
modely pro vzdělávání a revitalizaci jazyků, jazykové technologie a vyprávění příběhů. 

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2019 rokem jazyků původních obyvatel s cílem 
rozšířit celosvětové povědomí o důležitosti jazyků původních obyvatel a urgentní potřebě tyto jazyky 
zachovat, obnovit a podporovat a za účelem mobilizace koordinovaných akcí na národních i 
mezinárodní úrovni pro jejich ochranu. 

Jazyky původních obyvatel na celém světě neustále alarmujícím způsobem mizí. Zhruba 40% 
z odhadovaného počtu 6 700 jazyků, kterými lidé na světě mluví, hrozí vymizení.  Skutečnost, že 
většina z těchto jazyků patří mezi jazyky původních obyvatel, značně ohrožuje příslušné kultury a 
vzdělávání.  

Více informací o konferenci HELISET TŦE SḰÁL - ‘Let the Languages Live’ získáte: 

na webových stránkách konference: fpcflanguageconference.com 

v tiskové zprávě o konferenci: 
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_
-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf 

https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf
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Další informace o Mezinárodním roku UNESCO pro jazyky původních obyvatel najdete na webové 
stránce: en.iyil2019.org 

O nadaci First Peoples’ Cultural Foundation: 

Nadace First Peoples’ Cultural Foundation je první neziskovou charitativní organizací, která podporuje 
snahy o revitalizaci umění, jazyků a kultury původních obyvatel Britské Kolumbie v Kanadě. Více 
informací získáte na webové stránce: fpcf.ca 

O výboru Peoples’ Cultural Council: 

Výbor First Peoples’ Cultural Council je první národní organizací podporující revitalizaci jazyků 
původních obyvatel, včetně jejich umění, kultury a odkazu v Britské Kolumbii v Kanadě. Více informací 
získáte na webových stránkách: fpcc.ca 

O Kanadském výboru pro UNESCO (Canadian Commission for UNESCO): 

Kanadský výbor pro UNESCO seznamuje Kanaďany s prací UNESCO a vzdělávacích, vědeckých a 
kulturních organizací při OSN. Více informací najdete na webové stránce: ccunesco.ca 

Přečtěte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: 
https://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en/ 

Kontaktní informace 

Alex Russell 

Poradce pro komunikaci 

Nadace First Peoples’ Cultural Foundation 

604-562-9262 

alex@russellstrategy.com 

Kontakt pro média, která mají zájem získat akreditaci pro tuto akci: 

media@fpcflanguageconference.com 

Zdroj: Nadace First Peoples’ Cultural Foundation a výbor First Peoples’ Cultural Council 


