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Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Euskaraldiaren ikerketaren herri mailako txostena eskatzeko aukera egongo da
Soziolinguistika Klusterrak egingo du Euskaraldia ekimenaren inguruko ikerketa lana egingo du. Bertan,
hizkuntza ohiturak aldatzeko prozesuak aztertuko dira, batetik; eta ekimenaren eragina nolakoa eta
zenbatekoa den ezagutu nahi da, bestetik.
Aurtengo Euskal Soziolinguistika Jardunaldia Bilbon izango da azaroaren 6an
Hizkuntzen bizitasun digitalaren gaia nabarmenduko da aurtengo egitarauan.Soziolinguistika Klusterrak
antolatzen duen urteroko zita euskal soziolinguistikaren inguruan diharduten ikerlari, teknikari eta
ekintzaileen topaketarako aukera izango da.Bilboko Udalaren eta ...
Eskolan ahozko komunikazioa lantzeko moduaz tailerra egin da Barakaldon
Soziolinguistika Klusterrak EHUko Uda Ikastaroen baitan antolatutako “Zer egin ahozko komunikazioa
eskolan lantzeko” lantegia amaitu berri da. Uztailaren 4an eta 5ean, Barakaldoko Clara Campoamor
Kultur Etxean eman dute tailerra laugarrenez Olatz Bengoetxea eta J...
Jendaurreko euskarazko komunikazioaz uda ikastaroa [KRONIKA]
Jendaurreko komunikazio egoeratan hizkuntzen erabileraren inguruan ikuspegi askotatik hausnartzeko
aukera eman du uztailaren 9 eta 10ean Bilboko Bizkaia Aretoan egin den ikastaroak. Soziolinguistika
Klusterrak Jendaurrean Erabili proiektuan lantzen diren gai eta eduk...

Ikerketak
Afrikako ikerkuntza plataforma batek artikuluak onartuko ditu kontinenteko hizkuntzatan
(Azkue Fundazioa) Afrikako hizkuntzek garrantzi handiagoa izango dute komunitate zientifikoan
plataforma berriari esker. Bertan kontinenteko hizkuntzatan egindako ikerketak onartuko dira. Horrek
esan nahi du swahili, akanera, zuluera, eta igboera bezalako hizkuntzetan partekatuko dire...

Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Euskaltzaindiak eta Sabino Arana Fundazioak euskararen erabileraren gakoez hausnartzeko mintegia
antolatu dute
(Euskaltzaindia) Ostegun honetan izango da, uztailak 12 dituela, Sabino Arana Fundazioaren egoitzan,
Bilbon, goizeko 9etatik 13:30era.Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako
sailburuak; Andres Urrutia euskaltzainburuak; eta Juan Mª Atutxa Sabino Arana Fun...
Hizkuntza-aniztasun Digitalaren Europako proiektuaren amaiera-jardunaldia (Uztailak 20, Gasteiz)
(Elhuyar) Hizkuntza-aniztasun Digitalaren Europako Proiektua (Digital Language Diversity Project, DLDP)
amaitzera goaz. Gasteizen egingo dugu amaiera-ekitaldia, uztailaren 20a, Hizkuntza Gutxituetako Hiztun
Gazteen 2. Topaketaren ondoren (HIGA!).
Hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen 2. topaketa Gasteizen
(Argia) Hizkuntza gutxituetako Hiztun Gazteen HIGA topaketa (Hi-ztun Ga-zte, HIGA) izango da Gasteizen
Uztailaren 16tik 19ra (2. edizioa da aurtengoa). HIGAk bilduko ditu munduko 70 hizkuntza ekintzaile gazte
(30 urtera artekoak) eta elkarrekin harremanetan jarriko ditu. Lau...
Endangered Languages and the Land – Abuztuak 23-25, Reykjavik
(Linguapax) Endangered Languages and the Land; Mapping Landscapes of Multilingualism – FEL
Conference XXII (2018). 23-25 August 2018. Venue: Vigdís International Centre for Multilingualism and
Intercultural Understanding, University of Iceland. Special theme: 20 years of Lang...

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Jakin 226: Zenbat gara? Kultur kontsumoaren mugak eta aukerak
(jakin) Gai nagusia sailean, euskarazko kultur kontsumoari buruz Siadecok egindako ikerketaren harira,
haren mugak eta aukerak aztertzen dituzte Juanjo Allur Dorronsoro, Joxemari Sors, Josu Amezaga,
Arantxa Iturbe, Gorka Arrese eta Olatz Osak. Liburuak sailean, 2016ko eusk...
¿Qué significa la escuela bilingüe para lenguas minorizadas como el nasa yuwe o el euskera? - Itziar
Idiazabal
(HABE liburutegia) La mayoría de los jóvenes hablantes de lenguas minorizadas amerindias son hoy en día
bilingües debido a la generalización y omnipresencia de las lenguas hegemónicas. Esta capacitación
bilingüe rara vez es fruto de la educación bilingüe. Las escuelas biling�...
IJSL 252: Surveying speakers and the politics of census
(IJSL) Hiztunen ikerketa et zentsu politikei buruzko zenbaki berezia atera du International Journalo of
Sociology of Language aldizkariak 2018ko uztailean.
Experimental research methods in sociolinguistics
(HABE liburutegia) An accessible, user-friendly guide to the variety of different experimental methods
used in sociolinguistics, Experimental Research Methods in Sociolinguistics walks students through the
“how-to” of experimental methods used to investigate variation in both speec...
Suresh Canagarajah (ed.). The Routledge Handbook of Migration and Language
(Sociolinguistics Journal) Migrazioa eta hizkuntzari buruzko eskuliburua.

Bestelako albisteak
How to Count Every Language in India?
(Atlas Obscura) Indian 700 hizkuntza baino gehiago mintzo dira; hauen ikerkuntzari buruzko erreportaia.
Switzerland’s mysterious fourth language
(BBC) Discurras ti rumantsch? Despite Romansh being one of Switzerland’s four national languages, less
than 0.5% percent of Swiss can answer that question – ‘Do you speak Romansh?’ – with a ‘yes’.

