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Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2017-2018)

Revistas
— Lletres Asturianes nos 118 (marzo 2018); 119 (octubre 2018)
<http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php>

— Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía no 7 (2017)
<http://www.academiadelallingua.com/Ciencies>
<www.unioviedo.es/reunido/index.php/CCACT>

— Cultures. Revista asturiana de cultura no 21 (2017) [Monográfico dedicado a la cultura de 
los juegos en Asturies]

— Lliteratura. Revista lliteraria asturiana no 34 (2018)

Otras publicaciones
— Xosé Lluís García Arias: Diccionariu Etimolóxicu de la Llingua Asturiana (DELLA) (A-

B). Tomu I. Uviéu: Universidá d’Uviéu / Academia de la Llingua Asturiana.
— Atlas Sonoru de la Llingua Asturiana. VII. Xixón. Uviéu / Xixón: Academia de la Llingua 

Asturiana / FMCE y UP del Ayuntamientu de Xixón / Muséu del Pueblu d’Asturies / Rede de Mu-
seos Etnográficos d’Asturies. [Introd. Carmen Muñiz Cachón (ALLA); recops. Darío de Dios 
Sanz y Claudia Elena Menéndez Fernández; ed. sonora y transcrip. Jesús Suárez López].

Pilar fidalgo pravia
Academia de la Llingua Asturiana

«Colloquio internazionale di studio. Per l’Atlante Linguistico Mediterraneo: prospettive 
di pubblicazione e analisi delle inchieste», Murter / Betina / Kornati (29, 30 de setembre i 1 
d’octubre de 2017). — Entre el dia 29 de setembre i l’1 d’octubre de 2017, entre Sant Miquel i el 
crucial dia primer d’octubre, la costa adriàtica de les localitats illenques de Murter i Betina, com 
també el bellíssim arxipèlag de les Kornati (les illes Coronades), acolliren una trobada d’experts 
en la geolingüística del nostre mar, implicats en la represa d’un projecte encallat durant dècades en 
un mar d’esculls de natura diversa: l’Atles Lingüístic Mediterrani. Organitzat per una colla de 
braus professors de la Universitat de Zadar, Croàcia (Vladimir Skračić, Nikola Vuletić, Dunja 
Brozović Rončević, Ante Jurić, Ivana Škevin, Nataša Šprljan), tots ells vinculats al Centre d’In-
vestigacions Onomàstiques Adriàtiques (centar za jadranska onomastička istraživanja), aquest 
singularíssim col·loqui consistí en un seguit d’activitats dutes a terme per un equip de treball com-
post exactament per onze persones, que alternaren activitats acadèmiques de caire més aviat  
formal (conferències, taules rodones) amb d’altres de convivència i diàleg d’allò més profitosos, 
respirant aire de mar, navegant entre illes, interactuant amb la ferma gent del país. El programa del 
col·loqui, en versió bilingüe, italià (lingua franca de l’atles) i croat (llengua del país), fa entreveu-
re el deixant d’una feina prou més efectiva que la derivada d’altres congressos o trobades científi-
ques de caire convencional, i, a més, assenyala el rumb que caldrà seguir per tal de fer arribar 
aquest magne projecte a un port no gaire llunyà. Segueix la transcripció del programa en l’original 
italià:

[Divendres 29 de setembre] Sessione a bordo con la visita alle isole Kornati. 11:00-11:30 
Vladimir Skračić (Zadar) / Nikola Vuletić (Zadar): «Le gajeta de Kornati»; 11:30-12:00 Andrea 
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