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Ett språk överlever först och främst som muntligt kommunikationsmedel. Men en skriftspråkig kon-
vention, dvs en ortografi, ger språket en ytterligare dimension där det lever bortom de talade ljuden.
Skriftspråket täcker större områden än talspråket, både i tid och rum. Skriftspråket är också förutsättnin-
gen för litteratur, journalism och även ordböcker samt andra läromedel, och det spelar en väsentlig roll
för digitale applikationer på internet eller datorn. Svårigheterna med standardiseringen och skapandet
av en fungerande ortografi för små språk som pitesamiska eller andra samiska språk underskattas dock
ofta.

Det huvudsakliga målet med detta seminariet är att diskutera en rad generella idéer och erfarenheter
som samiska språkarbetare, professionella lingvister och andra språkentusiaster har om skriftspråk, or-
tografiutveckling och språkteknologi. Fokus kommer därför att ligga potentiellt på alla samiska språk.
Seminariet är praktiskt inriktad och består av begripliga, dvs icke-teoretiska och icke-tekniska presenta-
tioner om verkliga problem och utmaningar och ska ge möjlighet till diskussion på olika plan. Målet med
kunskapsförmedlingen från seminariet är inte enbart att informera, utan även att visa hur man själv kan
utveckla och förbättra de ortografierna som finns för de små samiska språken idag. Seminariet kom-
mer förhoppningsvis att stödja den språkliga och kulturella revitaliseringen av samiskan genom att förse
språkutövarna med bättre möjligheter att utveckla skriftliga och varaktiga former av deras språk.

Föredrag och diskussioner kommer att hållas på svenska (eller skandinaviska) och rör följande tre
huvudfrågor: Vad är ortografi? Vad är språkteknologi? Vilket samband finns mellan dem och språklig
revitalisering? Seminariet inkluderar också en diskussionsrunda om ämnet. Föredragen om relevanta
teman och diskussionsinlägg presenteras av specialister som sysslar med praktiskt språkarbete samt av
språkvetare. Det finns tillräckligt rum för diskussion om alla ämnen.

Seminariet omfattar följande ämnen:
1. Grundläggande frågor om samiska ortografier
2. För- och nackdelar av de existeranda samiska ortografier
3. Lånord, ortografi och standardisering
4. Samisk ortografi i offentliga platser
5. Samisk språkteknologi
6. Aktuella projektet: insamling av pitesamiska ord
7. Tekniska ortografier och introduktion till den finno-ugriska transkriptionen
8. Språkrevitalisering och ortografi
9. Ortografi och standardisering i läromedel

10. Ortografi och språklig mångfald (erfarenheter utomlands och teknologiska synpunkter)

Alla intresserade är hjärtligt välkomna att delta, även du som inte har någon direkt förbindelse till
pitesamiskan!

Anmäl dig med namn och kontaktuppgifter per e-post eller telefon hos arrangören. OBS! Det finns bara
plats för 20 personer (inkl. fika, lunch och en middag).

Mer information och programmet finns på seminariets webbsida:
www2.hu-berlin.de/psdp/ortografi/home.html

ARRANGÖR:
Joshua Wilbur (Pite Saami Documentation Project / SaamiDocNet)

e-post: joshwilbur@gmx.net
tel: +46-(0)76 14 82 54 9

Seminariet finansieras av NordForsk genom Saami Documentation and Revitalization Network.

http://www.nordforsk.org/
http://saamidocnet.uit.no/

