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Medzinárodná konferencia domorodých jazykov sa uskutoční v júni
v Britskej Kolumbii
Stretnutie organizované pre domorodých ľudí na podporu najlepších postupov
jazykovej revitalizácie
BRENTWOOD BAY, Britská Kolumbia--(BUSINESS WIRE)—Na oslavu roku 2019,
ktorý bol OSN vyhlásený ako Medzinárodný rok domorodých jazykov, Kultúrna
nadácia tzv. „Prvých ľudí“ (anglická skratka: FPCF) a Kultúrna rada tzv. „Prvých ľudí“
(anglická skratka: FPCC) v spolupráci s Kanadskou komisiou pre UNESCO, toto leto
usporiadajú v Britskej Kolumbii významnú medzinárodnú konferenciu revitalizácie
domorodých jazykov.
Táto tlačová správa obsahuje multimediálny obsah. Celý obsah pozri na:
https://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en/

ČO:

HELISET TŦE SḰÁL – ‘Nechajme jazyky žiť‘ –Medzinárodná
konferencia domorodých jazykov 2019 spojí predstaviteľov
domorodého jazyka a jazykových odborníkov, rečníkov, študentov
a stúpencov z celého sveta, aby oslávili, vyznamenali a podelili sa
o svoje odborné skúsenosti v oblasti rekultivácie, revitalizácie
a zachovávania domorodého jazyka a aby sa dozvedeli viac
o úspešných jazykových projektoch v Britskej Kolumbii. Cieľom
konferencie je priniesť jej účastníkom praktické zručnosti
a vedomosti na podporu práce na revitalizáciu domorodého jazyka,
ktorú vedú vo svojich komunitách a organizáciách.

KEDY:

Od 24. do 26. júna, 2019

KDE:

Konferenčné centrum v meste Victoria, Britská Kolumbia, Kanada

Konferencia ponúkne viacero druhov workshopov, vrátane
praktických školení domorodých jazykov, techník archivovania
HLAVNÉ BODY
a dokumentovania; politiku jazyku a legislatívu; plánovanie
PROGRAMU:
programov na revitalizáciu jazykov; modely jazykovej revitalizácie
a vzdelávania; jazyk a technológiu; a rozprávanie príbehov.
OSN vyhlásilo rok 2019 ako Medzinárodný rok domorodých jazykov, ktorý bude
dôležitým prostriedkom na upriamenie medzinárodnej pozornosti na kritické straty
domorodých jazykov a na naliehavú potrebu ich zachovania, revitalizovania, na
podporu a mobilizovanie naliehavej a koordinovanej činnosti ich ochrany tak na
národnej ako aj medzinárodnej úrovni.
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Domorodé jazyky naprieč celým svetom zanikajú alarmujúcim tempom. Existencia
približne 40% z odhadovaných asi 6700 jazykov, ktorými sa hovorí naprieč svetom, je
ohrozená. Skutočnosť, že vo väčšine prípadov ide o domorodé jazyky, ohrozuje kultúry
a vedomostné systémy, ku ktorým tieto jazyky patria.
Pre viac informácií o:
•

Konferencii HELISET TŦE SḰÁL - ‘Nechajme jazyky žiť‘
o
o

•

navštív webstránku konferencie: fpcflanguageconference.com
prečítaj si o konferencii v tlači:
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fp
cf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf

Medzinárodný rok domorodých jazykov UNESCO, navštív: en.iyil2019.org

Kultúrna nadácia tzv. „Prvých ľudí“:
Kultúrna nadácia „Prvých ľudí“ je neziskovou charitatívnou organizáciou vedenou
„Prvými národmi“, ktorá podporuje snahy obyčajných ľudí o revitalizáciu domorodého
umenia, jazykov a kultúr unikátnych pre Britskú Kolumbiu v Kanade. Pre viac
informácií navštív: fpcf.ca
Kultúrna rada tzv. „Prvých ľudí“:
Kultúrna rada tzv. „Prvých ľudí“ je provinčná kráľovská korporácia vedená „Prvými
národmi“, ktorá podporuje revitalizáciu domorodých jazykov, umenia, kultúry
a dedičstva v Britskej Kolumbii v Kanade. Pre viac informácií navštív: fpcc.ca
O Kanadskej komisii pre UNESCO:
Kanadská komisia pre UNESCO spája Kanaďanov s prácou organizácie UNESCO,
ktorá je vzdelávacou, vedeckou a kultúrnou organizáciou založenou OSN. Pre viac
informácií navštív: ccunesco.ca

Pozri zdroj na businesswire.com:
https://www.businesswire.com/news/home/20190220005366/en/
Kontakty
Alex Russell
Mediálny poradca
First Peoples’ Cultural Foundation
604-562-9262
alex@russellstrategy.com
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Média, ktoré chcú získať pre túto udalosť novinársku akreditáciu, môžu kontaktovať:
media@fpcflanguageconference.com
Zdroj: organizácie: Kultúrna nadácia tzv. „Prvých ľudí“ a Kultúrna rada tzv. „Prvých
ľudí“
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