
 

MEARTALIGENS 

YN TEORY EN PRAKTYK 

 

OPROP FOAR  

LÊZINGFOARSTELLEN 
 

 

De Fryske Akademy organisearret it earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres (Conference on 

Frisian Humanities), yn Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert, fan 23 o/m 26 april 2018, as 

ûnderdiel fan it projekt Lân fan taal fan Ljouwert-Fryslân 2018. 

 

Op woansdei 25 en tongersdei 26 april sil de klam op meartaligens lizze. It doel is om minsken dy’t 

har der beropsmjittich mei dwaande hâlde, beliedsmakkers en ûndersikers fan meartaligens byinoar 

te bringen. Dit part wurdt organisearre troch it Mercator Kennissintrum yn ’e mande mei de Afûk 

(Fryske taalbefoardering) . We sjogge graach lêzingfoarstellen temjitte op alle gebieten fan 

meartaligens om diskusje en nije ideeën op it mêd fan meartaligens te stimulearjen. Wy binne yn it 

bysûnder ynteressearre yn lêzingfoarstellen oer nije trends oangeande ûndersyk nei meartaligens 

lykas:  

 Langetermyneffekten fan it stimulearjen fan meartaligens 

 Taalbefoardering  

 Meartalige praktyk yn sosjale media 

 kontakt tusken ferskillende talen (bygelyks minderheidstalen, migrantetalen en frjemde 

talen) 

 Metoaden foar it ûnderwizen fan meardere talen 

 

De lêzingen sille ûnderbrocht wurde yn tematyske parallelle seksjes.   

Dielnimmers dy’t ferskillende dagen kombinearje wolle, biede wy in koarting op it ynskriuwjild. 

 

Utnûge sprekkers 

Jim Cummins University of Toronto 

John Edwards St Francis Xavier University 

Jasone Cenoz University of the Basque Country 

Yaron Matras University of Manchester 

Durk Gorter  University of the Basque Country 

Itesh Sachdev SOAS University of London 

Daniel  Cunliffe University of South Wales  

  



Oprop foar lêzingfoarstellen 

Gearfettingen foar lêzingen (maksimaal 500 wurden) moatte stjoerd wurde nei <FH-

multilingualism@fryske-akademy.nl>. Rinnend ûndersyk en ûndersyksplannen binne tige wolkom yn 

de postersesje.  

De fiertaal fan it sympoasium sil yn ’e haadsaak Ingelsk wêze. Yn guon seksjes kin ek it Frysk en it 

Nederlânsk de fiertaal wêze. 

 

Ynskriuwjild kongres 

By it ynskriuwjild foar it kongres is in middeisbrochje en kofje/tee yn it skoft ynbegrepen. 

 Gewoane priis Studinten 

1 dei € 80,00 € 40,00 

2 dagen € 80,00 € 40,00 

3 dagen € 160,00 € 80,00 

4 dagen € 160,00 € 80,00 

 

Wichtige data 

8 jannewaris 2018: FERLINGDE deadline foar yntsjinjen lêzingfoarstellen  

22 jannewaris 2018: berjocht fan akseptearjen 

23 o/m 26 april 2018: Conference on Frisian Humanities 

 

Programmakommisje 

drs. Cor van der Meer (Fryske Akademy/Mercator) 

dr. Joana Duarte (Fryske Akademy/Mercator) 

drs. Mirjam Vellinga (Afûk) 
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