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Soziolinguistika Klusterrekoak
"Arnasguneak eta udalerri euskaldunak: gaurko eta biharko erronkak" jardunaldia azaroaren 22an
Donostian
Azken urteotan euskararen biziberritzean diharduten ikertzaileek, teknikariek eta ekintzaileek arreta
berezia jarri dute arnasguneetan, alegia, euskararen ezagutza proportzio handiena duten udalerrietan.
Arnasguneek funtzio sozial ahalik eta gehienak euskaraz betetze...
Hasi da buruzagi indigenentzat Hizkuntza Biziberritzeko Gidaritzari buruzko ikastaldi trinkoa
Urriaren 2an hasi da Garabide Elkarteak lehen aldiz antolatu duen “Hizkuntza Biziberritzeko Gidaritzari
Buruzko Ikastaldi Trinkoa” eta, estreinakoz, emakumeak izango dira nagusi. Urriaren 30a arte iraungo duen
ikastaldi trinkoko partaideek euren herrietan gidarit...
Eusle metodologiari buruzko erreportaia Gaur8n
(Gaur8) Aldahitz proiektuko "eusle" metodologiaren inguruko erreportai mamitsua argitaratu du GAUR8k;
Lankideen artean hizkuntza-ohiturak aldatzeko diseinatutako metodologia da eta emaitza interesgarriak
ematen ari da, praktikan jarri den taldeetan.

Ikerketak
‘Bermeo eta Ondarroa, hizkuntzaren garapenean eragiten duten faktoreak’ ikerketa aurkeztuko da
urriaren 5ean
(Hitza) Azaldu dutenez, azterlana egiterako orduan kontuan hartu dituzte Bizkaiko kostaldeko herri bitan
euskarak duen bilakaera, eta horretarako Bermeoko eta Ondarroako egoerak aztertu dituzte. Azterketa hau
egiteko metodologia parte hartzailea erabili dute; hortaz,...
DLDP Europako proiektuko kideen bilera Elhuyarren

(Elhuyar) Hizkuntza-aniztasun digitalaren Europako proiektuan (Digital Language Diversity Project, DLDP)
dihardugun erakundeok Elhuyarren Usurbilgo egoitzan elkartuko gara gaur eta bihar, proiektuaren
hurrengo urratsez hitz egiteko. Hizkuntza-aniztasun digitalaren Eu...
Erromintxelaren inguruko ikerketa-lanaren zabalpen proiektua
Edición y publicación de la Investigación socio-lingüística del Erromintxela. Se trata de la edición y difusión
de la recuperación que hemos hecho, de un fenómeno histórico único en el mundo, que ocurrió en Euskal
Herria. El nacimiento de un idioma propio...

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Hizkuntza Plangintza graduondokoa 2017, izen-ematea ireki da
(Sustatu) Hiznet Hizkuntza Plangintza graduondokoak 17 urteko ibilbidea beteko du aurten. Ikastaroak
berak eskaintzen dituen edukiak dira irmotasun horren erakusle. Unibertsitate mailan soziolinguistika eta
hizkuntza-plangintza lantzen dituen ikastaro bakarraz ari ga...
Mintzapraktikaren bueltan jardunaldia urriaren 19an Arrasaten
(Topagunea) Arrasateko Zahar-Berri egitasmoak 20. urteurrena ospatzen duela baliatuz, Mintzapraktikaren
bueltan jardunaldia antolatu du Arrasateko AED elkarteak, Euskaltzaleen Topagunearekin elkarlanean.
Datorren urriaren 19an egingo da jardunaldia, Arrasateko Kultur...
Learning tools and strategies for multilingual endangered language communities
(Mercator) The Mercator Research Centre, SOAS World Languages Institute, the Interdisciplinary Centre for
Social and Language Documentation and the Foundation for Endangered Languages cordially invite
scholars, community organisations and community members working on...

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Language, Education and Neoliberalism Critical Studies in Sociolinguistics
(Multilingual Matters) Language, Education and Neoliberalism. Critical Studies in Sociolinguistics. Edited by:
Mi-Cha Flubacher, Alfonso Del Percio
Towards openly multilingual policies and practices: assessing minority language maintenance across
Europe
(Multilingual Matters) Current Issues In Language Planning

Bestelakoak

(Azkue Fundazioa) Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana erakundeak hizkuntzaren sustapena agenda
politikoaren lehen orrian jarri nahi du 2018rako. Lortu nahi dutena zera da, 1981ko Autonomia Estatutua
aldatzea, asturieraren eta galiziar-asturieraren ofizialtasun...
An interview with our author Joseph Lo bianco on language rights and conflict mitigation
(Multilingual Matters) An interview with our author @josephlobianco on #language rights and #conflict
mitigation https://t.co/WUl0pX6l5l #languages #langchat

