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Soziolinguistika Klusterreko albistea
Azken egunak komunikazio publikoan hizkuntzen erabilerari buruzko ikastaroan izena emateko
Nola kudeatu hizkuntza desberdinak ekitaldi publiko batean? Nola erabili hizkuntzak prentsaagerraldietan? Nola finkatu gure entitateetarako irizpide praktiko batzuk? Soziolinguistika Klusterrak
Jendaurreko euskarazko komunikazioa: praktikatik ikasten uda ikastaroa...
Hizkuntzalaritza Orokorreko XII. Kongresua Galizian [KRONIKA]
Soziolinguistika Klusterreko Pablo Suberbiola eta Olatz Altuna Vigon izan dira, Hizkuntzalaritza Orokorreko
Nazioarteko XII. Kongresuan. Vigoko Unibertsitateak antolatutako ekitaldia oparoa izan da, bai hizlari zein
aztergaietan. Kongresuan hizkuntzen inguruko ezagut...
Bi gehi bi lau ez direnean: herrigintzaren magia. Hamaika gako herritarren aktibazioan
(Argia) EHUko Zesar Martínez García, Soziolinguistika Klusterreko Imanol Larrea Mendizabal eta Emuneko
Amaia Balda Etxarteren hitzaldia 2018ko Udaltop jardunaldietan.

Ikerketak
Ikertzaile euskaldunei zuzendutako tailerrak antolatu dituzte UEUren Udako Ikastaroetan
(Unibertsitatea.net) UEUk Ikertzaile Euskaldunei zuzendutako tailer-sorta bat antolatu du aurtengo 46.
Udako Ikastaroen barne. Bost dira antolatu dituzten IkerGazte tailerrak eta Eibarren egingo dira
uztailaren 9tik 13ra bitartean:. ”Code erabiltzen ikasteko tailerra” (Elhuyarren Zie...

InformeCAT2018: katalanaren osasunaren inguruko 50 datu
(Plataforma per la Llengua) L'InformeCAT és un document que mostra una panoràmica de la salut del
català a través d'un recull de 50 dades dels diversos àmbits que tenen una influència més gran per a la
llengua. L'objectiu és posar sobre la taula un document d...

Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Katalanaren Ikerketa Soziolinguistikoari buruzko IV. Jardunaldiak [BIDEOAK]
(CRUSCAT) 14 i 15 de juny de 2018. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. La comunitat lingüística
catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat
prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions ...

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Llengua i Dret (69. zbk): Eurokartaren 20 urteko balantzea
(Llengua i Dret) Llengua i Dret akldizkari katalanaren 69. zenbakiaren gai monografikoa Errejioetako eta
Gutxiengoen Europako Kartaren 20 urteko balantzea da; hainbat artikulu daude gaia atzertzen dutenak.
Horrez gain, badaude beste hainbat lan interesgarri, esate baterako, 2017ko hi...
Introduction à la sociolinguistique (Henri Boyer)
(HABE liburutegia) Cet ouvrage présente les domaines et les problématiques majeures d'une discipline
dont l'importance n'a fait que s'affirmer au sein des Sciences du langage : la sociolinguistique. Sont ici
évoqués : la vie du langage er des langues au sein des ...

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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Bestelako albisteak
Euskal Elkargoak euskara eta gaskoia lurralde hizkuntza gisa aitortu ditu
(EITB) Proposamenak hautesleen aldeko 145 boto jaso ditu, 18 kontra, eta 22 abstenitu egin dira. Honela,
hizkuntza politikarako lehen egitasmoa onartu du erakundeak. Bideoak (1). Euskal Elkargoak euskara eta
gaskoia lurralde hizkuntza gisa aitortu ditu larunbat honet...

Euskara: erosotasunetik homogeneo eta masibo izatera
(Uriola.eus) Gemma Sanginesek eta Pello Jauregik azaroaren 23tik abenduaren 3ra Ahobizi eta
Belarriprest gisa jarduteko argibideak eman dituzte Euskaltzaindian, Bilboko Euskaraldiak antolatutako
berbaldian.

