Congrés Internacional sobre les llengües nacionals europees en l'àmbit de l'educació
Gramàtiques, textos escolars i actituds lingüístiques (Europa, segles XVIII i XIX)

Palma, 29-30 de setembre de 2022

El Congrés se celebrarà en el marc del projecte de recerca «Les gramàtiques bilingües i trilingües,
llur vinculació amb Europa. L'ensenyament a Mallorca i Menorca als segles XVIII i XIX»,
PRD2018/03 (https://gramatiques.uib.cat/).

Objectius
L’objectiu principal d’aquest congrés és analitzar les obres escolars i didàctiques (gramàtiques,
catecismes, etc.) d’ús a Europa als segles XVIII i XIX, principalment en l’espai català, i en relació
amb les altres llengües que hi conviuen (llatí, castellà i francès).
La gestió de les llengües en contacte en el context de la creació i consolidació dels estats nació
en l’àmbit escolar ha produït un discurs historiogràfic sobre aquests idiomes.
L’anàlisi des de la perspectiva de la lingüística interna dels textos d’ús escolar i l’estudi de les
ideologies discursives presents són els dos objectius del congrés.
Paral·lelament, es vol incidir en l’anàlisi de les actituds lingüístiques en territoris lingüístics
diversos: català, espanyol, francès i alemany.
Contacte de llengües
A partir de la situació del contacte lingüístic que es produeix a les aules europees, en què en
alguns casos conviuen el llatí, la llengua local i la llengua d’imposició, el congrés vol revisar el
discurs historiogràfic que aquest contacte produí, les actituds lingüístiques que s’hi plasmaren i,
fonamentalment, les obres o textos d’ensenyament que es difongueren.

Línies de recerca
1. Les llengües nacionals europees a les gramàtiques i altres textos escolars dels segles XVIII i XIX
2. Pedagogia i gramàtica als segles XVIII i XIX
3. Pensament i actituds sociolingüístiques dels textos gramaticals dels segles XVIII i XIX

Crida a comunicacions
Els investigadors que hi estiguin interessats poden enviar una proposta de comunicació entre
els dies 1 de març i 1 de maig de 2022. Aquesta proposta ha de contenir: (1) el nom i els cognoms
de l’investigador; (2) la institució a la qual pertany; (3) el títol de la comunicació, i (4) un resum
de 2.400 caràcters.

Les propostes de comunicació s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic cilneae@uib.cat,
indicant en el tema "Congrés internacional – Proposta de comunicació".
Per a la presentació de les comunicacions al Congrés, els autors disposaran de 15 minuts.
Un cop tancat el termini, el Comitè Científic del Congrés avaluarà les propostes de comunicació
rebudes i comunicarà els resultats de les avaluacions el dia 30 de maig de 2022.

Més informació: https://gramatiques.uib.cat/cilneae/

