
fuentes latinas: la “Vida de Santo Domingo de Silos”, los “Milagros de Nuestra Señora” y los
“Himnos”. Análisis comparativo editada no 2005 pola devandita Universidade (290 p.).

Neste estudo analízase o estilo desas obras en relación cas súas fontes latinas, aspecto
marxinado na crítica berceana. Mentres que outros elementos fundamentais como o da temá-
tica (inuentio) ou a estrutura (dispositio) con respecto ós modelos recibiron maior atención po-
los estudosos, non hai constancia de ningún traballo que examine sistematicamente o estilo
dos poemas de Berceo desde tal ángulo. O fin que esta monografía persegue é, xa que logo,
determinar no campo estilístico a débeda de Berceo verbo das fontes latinas que tomou como
referencia. [F. F. R.]

Xornadas Lingua e cidade. — Os días 10, 11 e 12 de novembro do 2004 celebráronse na
Coruña e en Ferrol as “Primeiras xornadas sobre lingua e usos” organizadas polo Servizo de
Normalización Lingüística da Universidade da Coruña e a Real Academia Galega, baixo o tí-
tulo Lingua e cidade. Prevese que as actas desas Xornadas estean editadas antes de finalizar o
2005. [F. F. R.]

Encontros para a Normalización Lingüística. — O Centro de Documentación Socio-
lingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega organizou en Santiago de Compostela os
días 20, 21 e 22 de xaneiro de 2005 os VIII Encontros para a Normalización Lingüística, e os
IX Encontros os días 20 e 21 de outubro do 2005.

Estes Encontros, que desde a súa creación son unha referenza anual para analizar a políti-
ca lingüística galega, na última edición tiveron como complemento das conferencias e relato-
rios unha mostra de ideas Proxecta, na que 22 entidades públicas e privadas expuxeron e fi-
xeron demostración de ideas, proxectos de traballos para mostrar a vitalidade da lingua galega
e asúa entrada na modernidade. [F. F. R.]

Sociedade Galega de Terminoloxía. — A finais do 2004 creouse a Sociedade Galega de
Terminoloxía (SGaT) pola vontade de profesionais e persoas interesadas no eido da termino-
loxía para uniren esforzos na promoción e difusión da terminoloxía en Galicia.

O 8 de xuño do 2005 a SGaT fixo a súa presentación pública en Santiago de Compostela
cunha conferencia a cargo de Teresa Cabré Castellví co título Xestión terminolóxica das lin-
guas minorizadas. Presentación xeral e algúns apuntamentos sobre o galego. O acto cele-
brouse na sede do Consello da Cultura Galega, que participou na organización da conferenen-
cia inaugural da SGaT.

Información puntual das actividades desta Sociedade pode verse en www.terminoloxia.org.
[F. F. R.]

Escola Permanente Fermín Penzol. — Os días 28 e 29 de outubro do 2005 celebrouse
en Ribadeo a “Iª Escola Permanente Fermín Penzol”, organizada pola Universidade de Vigo e
o Concello de Ribadeo, coa finalidade de analizar a realidade lingüística actual de Galicia e
Asturias e á vez tender pontes entre a xente das dúas comunidades sensibilizadas na dignifi-
cación e normalización do galego e do asturiano.

Abríronse as sesións cunha conferencia do escritor e xornalista asturiano Xuan Bello, e a
seguir Marisol López, Secretaria Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, e Ramón
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