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2018ko uztailak 13 – irailak 6

Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Kalean da BAT aldizkariaren 108. zenbakia: Osasungintza eta euskara
Argitaratu da osasun zerbitzu publikoetan euskararen egoera aztertzen duen BAT 108 monografikoa
OSASUNGINTZA eta EUSKARA. Zenbakia EHUrekin elkarlanean osatu da 2017ko Udako Ikastaroetan
izandako ekarpena oinarri hartuta.
Natxo Sorolla ikerlariarekin elkarlan egunak
Pasa den uztailaren 11tik 13ra Soziolinguistika Klusterrean izan da Natxo Sorolla doktorea, soziolinguistika
katalanari buruzko ikertzailea. Aragoiko La Franja eskualdeko katalan hiztuna da eta interes berezia du
pertsonen arteko harreman sareek hizkuntza gutxituen e...

Ikerketak
Hizkuntza aniztasunaren inguruko lanen "Jesús Tuson saria"
Amb l’objectiu de recordar i reconèixer la tasca de Jesús Tuson per donar a conèixer i fer respectar la
diversitat lingüística del món, la Xarxa Vives d’Universitats i el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de
la Universitat de Barcelona convoquen el p...

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Eusko Ikaskuntzaren kongresu-ekitaldian ekarpen libreak aurkezteko deialdia
XVIII. Kongresua: Geroa Elkar-Ekin. Ekarpenak Euskararen Etorkizuneko Eszenarioak Elkarrekin Eraikitzen
(e5) proiektuak planteatzen duen ikuspegi eta analisiarekin erlazionatuak egongo dira. Proposamenak eta
hauen laburpenak jasotzeko epea abuztuaren 31 arte zabalik....
Faber-Linguapax erresidentzia azaroan Katalunian: “Hizkuntzak, munduak, eta ekintza”
LINGUAPAX is proud to present this initiative in collaboration with FABER, the Arts, Sciences and
Humanities Residency of Catalonia, in Olot, a place for professionals from the Arts, Sciences or
Humanities fields (writers, translators, artists of diverse disciplines,...
"Euskararen munduak" kolokioaren hainbat bideo sarean
Joan den ekainaren 29an Euskal Etnopoloaren labelaren baitan, EKE-k eta EHESS-ek euskararen indarguneen inguruko gogoetaldi bat antolatu zuten IKER eta Euskaltzaindiaren partaidetzarekin, Baionako
Fakultatean. Egunean zehar mintzatu ziren hainbat eragileren hitzartz...
Euskaltzaletasuna eta feminismoa, ahalduntzeko elkargunea [BIDEOA]
Jakin, UEU eta Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxeak elkalanean, 2018ko urtarrilean antolatu zuten
'Euskaltzaletasuna eta Feminismoa: zer ikasi, hura elikatu' ikastaroa. Horren barruan eskaini zuten
hitzaldia kazetari eta EHUko irakasle Idurre Eskisabelek eta Lorea A...

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Lurralde katalanetako hizkuntza-gaitasuna eta erabileraren bibliografia bilduma III (2016-2018)
El producte documental Bibliografies Selectives recull referències bibliogràfiques sobre temes
monogràfics d’obres que figuren al catàleg del Centre de Documentació de la Direcció General de Política
Lingüísica (CD-DGPL). Inclou referències de monografies...
Treballs de Sociolingüística Catalana (28 zbk.): Llengua i poder
El nou número de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana, l’anuari de la Societat Catalana de
Sociolingüística, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, presenta una apartat monogràfic dedicat a «Llengua i
poder», la capacitat de la llengua ...
Cahiers internationaux de sociolinguistique no 13 - Sociolinguistique et institutions : analyses,
pratiques, interventions

Ce volume réunit quatre études qui, chacune d'une façon différente, alimentent une réflexion sur les
relations entretenues entre sociolinguistique et institutions. Elles portent soit sur l'analyse d'une
institution politique à dimension sociolinguistique - ou c...

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
"Euskararen transmisioaren etena" bideoa sarean ikusgai
Guraso batzuek seme-alabei beren hizkuntza ez irakastea erabaki zuten. Zergatik? Erantzunetako batzuk
Ahotsak.eus proiektuko testigantzekin osatu dugun bideo honetan aurki daitezke.
Irene Arrarats: “Euskera den guztia estandarrera eraman daiteke”
Urumeako Kronika atarian Irene Arraratsi egindako elkarrizketa. Euskaldunon Egunkarian lehen, eta
Berrian orain, zuzentzaile eta euskera arduradun aritzen da, Irene Arrarats Lizeaga hernaniarra. Baita
Euskaltzaindiako hainbat lantaldetan ere, eta euskaltzain urgazle ...
2019an Hizkuntza Indigenen Nazioarteko Urtea ospatuko du UNESCOk [Web]
The United Nations General Assembly adopted a resolution proclaiming 2019 as the International Year of
Indigenous Languages and requested the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) to serve as the lead organization. UNESC...
Atlas de los pueblos indígenas de México [WEB]
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hizo público la plataforma “Atlas
de los Pueblos Indígenas de México”, cuyo propósito es la difusión de los aspectos más sobresalientes de
la riqueza cultural de 68 grupos etnolingüí...

