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Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Lehenengo aldiz neurtu da hitanoaren kaleko erabilera
Soziolinguistika Klusterrak Azpeitian egindako kale-erabileraren emaitzak aurkeztu ditu aste honetan.
Neurketa honek berrikuntza garrantzitsua izan du, hizkuntzen erabilera behatzeaz gain hitanoaren
erabilera ere neurtu baita lehenengo aldiz.Ho...
Azken 30 urteotako bilakaera soziolinguistikoa zugandik inoiz baino hurbilago
Soziolinguistika Klusterrak argitaratu berri du 1981-2011 urteen artean euskarak izan duen bilakaera
soziolinguistikoa eta aurrera begira dauzkan erronkak zehazten dituen txostena. Iñaki Martinez de Luna,
Mikel Zalbide eta Xabier Erizeren hausnar...

Ikerketak
Arabarren eta gasteiztarren euskararen ezagutza, erabilera eta iritziak
Aztiker Soziologia Ikerguneak, Arabako Foru Aldundiaren eskariz eta Gasteizko Udalaren laguntzaz, inkesta
zabal bat egin du arabarren eta gasteiztarren euskararen ezagutza, erabilera eta iritziak ezagutzeko.

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
EBko hizkuntza gutxiagotuek tokian tokiko ekonomietan eta enpleguan duten eragina aztertzen
NPLDk eta Friuli-Venezia-Giuli Erregioak mintegia antolatu dugu elkarrekin, Europako Erregioetako
Batzordearen egoitza nagusian, hizkuntza gutxituek tokian tokiko ekonomietan duten eragina aztertzeko.
29è curs de sociolingüística de la Nucia “Nosaltres? Construïm la identitat ara i ací. Ensenyament i
referents culturals”
Seu Universitària de la Nucia.
Komunikazio emozionala izango du ardatz aurtengo Euskarabildua jardunaldiak

Informazioaz inguratuta bizi garen garai honetan, gero eta garrantzia handiagoa du mezuak, adierazteko
moduek, aukeratutako kanalek... "Baina informazio anabasa horretan boterearen hegemonia aldatu da,
jada ez dira hedabide handiak esklusiboki agenda markatzen dutena...
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ARKO Jardunaldien 25. urteurrena, eta TOKIKOMen sorreraren bosgarrena ospatzeko, TOKIKOM Toki
Komunikabideen Bateraguneak TOKIKOM Jardunaldiak antolatu ditu. Jardunaldiak azaroaren 14an izango
dira, Arrasateko Garaia Berrikuntza Gunean, eta euskarazko toki komunikabi...

The Status of Languages – Does Official Recognition Matter ?
The regulation of languages in constitutional and legal norms, and the implementation by public
authorities and social actors of policies aimed at safeguarding and promoting the use of languages in
different areas is now a world-wide phenomenon. Most countries include language clauses…
Europako Hizkuntza Aniztasunaren Foroa abenduan
Europar Batasunean 90 eskualde-hizkuntza edo hizkuntza gutxituagotu daude eta UNESCOren arabera, 30
hizkuntza inguru galtzeko arriskuan daude (Report on Endangered European languages and Linguistic
Diversity in the European Union 2013). Europar Batasunean, 50 milioi ...

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Francis M. Hult, David Cassels Johnson (eds.): Research Methods in Language Policy and Planning: A
Practical Guide
Wiley Blackwell, Chichester, 2015
Materials docents de la UOC en línia: Sociolingüística catalana
Sociolingüística catalana, setembre 2012
Crida d’articles – Revista LSC (Llengua, Societat i Comunicació) Núm. 15
Número 15: “La demolingüística: Comptar llengües, usos i persones” (2017). El tema previst per al proper
número de la revista és la recerca demolingüística, en un sentit ampli. El tema previst per al proper
número de la revista és la recerca demolingüística, en un se...

Bestelakoak
Euskara "gizarteko arlo guztietan" sustatzeko plana aurkeztu du Nafarroako Gobernuak
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira (liburutegi@habe.eus), beraiek
arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.
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Nafarroan euskara sustatzeko I Plan Estrategikoa aurkeztu dute gaur Herritarrekiko eta Erakundeekiko
Harremanetako kontseilari Ana Ollok eta Euskarabideko zuzendari Mikel Arregik. Horren bitartez,
"hizkuntzaren ikasketa sustatu eta erraztu" nahi du nafar exekutiboak,...
M. Sendra: “Aukerarik onena adostasun maila zabalena duena izango litzateke” (Kataluniako hizkuntzen
ofizialtasunaz)
Montserrat Sendra (Tarragona, 1989) Katalan Filologian lizentziaduna da eta Ikasketa Aurreratuak eta
Aplikatuak Katalan Hizkuntza eta Literaturan masterra. Gaur egun, doktoretza ikaslea da Bartzelonako
Unibertsitatean. Duela 4 urtetik, Katalunia independiente bateko ...
«Nos preocupa la ruptura del sentimiento incondicional hacia el euskara»
Filomena Nina y Viviana Gonzalez. Lingüistas de Bolivia (Aimara) y Colombia (Nasa).
A situación sociolingüistica do galego dentro e fóra de Galicia
Xosé Henrique Costas, profesor da Universidade de Vigo, impartía hai tres anos (concretamente o
03/10/13) esta conferencia na Facultade de Letras da UPV/EHU na que fai un repaso da situación
sociolingüística do galego, primeiro en Galici...
Hizkuntzak egiten gaitu
Hizkuntzak egiten gaitu. Kataluniako Carme Junyet hizkuntzalariak Berria egunkarian esandakoak ni ere
hausnarrean jarri nau: “Duela urte batzuk gertatu zen. Ikerlan batean zenbait haurrekin hitz egin genuen.
Bat Katalunian jaioa zen, Gambiako bikote baten semea, 7 ur...
Euskaratik sortutako hizkerak
Harreman komertzialak izateko hizkera ugari sortu izan dira, baita oinarrian euskara zutenak ere. Balea
arrantzaleek bi sortu zituzten Islandia eta Ternuako herritarrekin hitz egiteko; Asturiasko teilagileek xiriga
garatu zuten euskaldunekin hitz egiteko; eta ijitoek, berriz, erromintxela.

