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Agenda
XIen Congrès de l'Associacion Internacionala d'Estudis
Occitans: “Occitània a Catalunya. Els estudis occitans: nous
temps, noves perspectives”
Del 16 al 21 de juny de 2014. Organitza: Universitat de Lleida.
Tema del congrés:
1-Occità modern
2-Occità antic
3-Literatura occitana medieval
4-Literatura occitana moderna i contemporània
5-Les polítiques lingüístiques de l‟occità
6-La Catalunya occitana i l‟Occitània catalana
7-Cultura occitana
El congrés de Lleida acceptarà comunicacions sobre línies clàssiques de recerca
lingüística (dialectologia, toponímia, fonètica i fonologia, sintaxi, lexicologia...), però
també, sobre qüestions sociolingüístiques com la política o la planificació lingüístiques que
cal dur a terme per a l‟occità, els projectes de normalització per restituir l‟espai social de la
llengua d‟oc, la codificació englobant de l‟occità i la seua estandardització, i també
l‟ensenyament de la llengua, dins o fora del marc universitari.
Podeu presentar les vostres propostes de comunicació a partir de març, al correu:
ceo@filcat.udl.cat.
Descarregueu-vos la primera circular: Occitan/ Català/ Français
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Postgraduate Workshop, Glasgow
El 4 i 5 d‟abril de 2013, a la Universitat de Glasgow. És un International Workshop per a
Postgraduate Students of Onomastics. Part del congrés anual de la Society for Name
Studies in Britain and Ireland (SNSBI). Més informació: carole.hough@glasgow.ac.uk.
4 abril
13.00: Registration and refreshments
14.00-16.30: Visit to Special Collections and Maps Department, Glasgow University
Library
16.30-18.00: Networking and discussion of own research
19:00: Dinner
5 abril
8.30: Meet for place-name walk
12.30-14.00: Pub lunch
15.00-17.00: Session by editors of Scottish Language Dictionaries
17.00-18.00: Wine reception
18.00: Join delegates arriving for SNSBI conference
18.30: Dinner
20.00-21.00: Presentations by workshop participants at SNSBI conference

“Personal Names and Social Identities”, dins de
l’American Anthropological Association Meeting
Novembre de 2013, a Chicago. Karen Pennesi, de la Universitat de Western Ontario, fa
una crida a persones interessades en fer una presentació sobre noms de persona en la
construcció d‟identitats. Per a antropòlegs interessats en l‟onomàstica.
És una sessió dins del congrés: „Future Publics, Current Engagements’ . Consulteu el
web si hi esteu interessats i la llista de temes.

Enllaços
“Ethnologue: Languages of the World”, 17a edició
Nova de la pàgina web d‟Ethnologue (http://www.ethnologue.com). Conté informació per
països i/o per característiques sobre 7.105 llengües vives del món. Les novetats d‟aquesta
edició és que introdueix dades sobre el nivell de desenvolupament i perill d‟extinció de la
llengua en concret, amb gràfics. Consulteu informació i gràfics sobre el català.
A més, inclou la llista de 375 llengües en ús el 1950 i que actualment estan extingides.
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Publicacions
Sèrie: Toponímia dels pobles Valencians: Altura
Per Xavier Coloma. “Altura. El Alto Palancia”. València: Acadèmia Valenciana de la
Llengua, 2013. Col·lecció Onomàstica; 164. Pàgines: 18. Preu: 1 €. Inclou tres mapes.
Descarrega-te‟l seguint aquest enllaç de l’AVL.

Dictionnaire Toponymique des Communes -Lot-etGaronne
Per Bénédicte Boyrie-Fénié. Éditions Cairn, 2013. Pàgines: 324. Preu: 25 €.
«Cet ouvrage appartient à un corpus de 5 Dictionnaires toponymiques donnant l'origine des
noms des communes des départements d'Aquitaine. Valoriser et sauvegarder un
patrimoine toponymique mis en péril par la diminution du nombre de locuteurs naturels est
le principal objectif de cette étude. Tous les acteurs culturels et politiques de la Région
Aquitaine, désireux de transmettre le sens et l'origine du nom de leur commune dans une
signalétique bilingue, ont désormais accès à une base de données de référence.»

Dictionnaire des Toponymes de France
Base de dades en CD Rom amb un milió sis-cents mil topònims segons
els mapes de l‟iGN a escala 1: 25 000, altres dades de comunes de
França, etc. Publica l‟Institut National de l‟Information Géographique et
Foréstiere.
Cada topònim està georeferenciat i es localitza fàcilment sobre el mapa
(mapa amb límits els administratius de departaments, de regions,
comunes). Preu: 43.95 €. Vegeu la fitxa.

Généatique 2013 Classique / Géneatique
2013 Initiation
Es tracta d‟una aplicació desenvolupada per Institut National de
l‟Information Géographique et Foréstiere de França (Institut Géographique
National abans), per realitzar el propi arbre genealògic, des de la creació
de l‟arbre fins a la implementació de les dades. Producte per a no experts.
La versió Classique costa 34,95 € (saber-ne més). La versió Iniciation
costa 5 € (saber-ne més).
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Materials
“Antonímia onomàstica”
Per Màrius Serra, a la Vanguardia de 19/03/2013

“Un pauc d’onomastica. Lo pòble occitan existís … l’ai
rescontrat (II)”
Per Gèli Grande. Al Jornalet, Gaseta Occitana d’Informacions de 10/03/2013.

“Es autes Val d’Aran (IV). Er aragonés”
Per Jusèp Loís Sans Socasau, Al Jornalet, Gaseta Occitana d’Informacions de 09/03/2013.

“La toponimia es el ADN de un territorio”
Entrevista a Félix Mugurutza, acadèmic d‟Euskaltzaindia. A Noticias de Álava, de
18/03/2013. Llegiu l’entrevista sencera.

Notícies
Nova junta directiva de la SdO
en les eleccions del 15 de març
El divendres 15 de març de 2013 van tenir lloc les eleccions per a la junta directiva de la
Societat d'Onomàstica (SdO). Van donar com a resultat l'elecció de Joan Tort i Donada
(Universitat de Barcelona) com a president de l'entitat, i Albert Turull i Rubinat
(Universitat de Lleida) com a secretari general. Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà),
Joan Ivars (UNED Dénia), i Antoni Ordinas (Universitat de les Illes Balears) han estat
elegits vicepresidents primer, segon i tercer, respectivament.
Com a vocals s'han elegit Josep M. Albaigès (Barcelona), Santi Arbós Gabarró
(Fulleda), Òscar Bagur (Maó), Fèlix Bruguera Ligero (Osor), Ventura Castellvell
(Barcelona), Anna M. Corredor Plaja (Pals), José Enrique Gargallo Gil (Barcelona),
Antoni Jaquemot Ballarín (Barcelona), Joan Anton Rabella i Ribas (Barcelona),
Moisés Selfa Sastre (Valls) i Vicent Terol Reig (València).
Vegeu tota la informació sobre el procés electoral a la pàgina web de la SdO.
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