
  

Soziolinguistika Klusterreko albisteak  

Euskaraldiaren ikerketaren herri mailako emaitzak lortzeko eskaera epea: azken egunak.  

Euskaraldiaren ikerketan hizkuntza ohitura aldaketak aztertu eta ekimenaren eragina ezagutu nahi da. EH 
osoa aztertuko da, baina herri mailako datuak eskuratzeko aukera ere izango da. Irailaren 30a arte dago 
herri-mailako ikerketa eskatzeko aukera.  

"Hitanoa eta generoa: aberastasuna ala sexismoa?” uda ikastaroan parte hartu du Soziolinguistika 
Klusterrak  

Irailaren 11 eta 12an Donostiako Miramar Jauregian izan da ikastaroa, EHUren uda ikastaroen baitan. 

 

Ikerketak 

XIV. Koldo Mitxelena Ikerketa Bekarako deialdia ireki dute  

Abian da XIV. Koldo Mitxelena Ikerketa Bekaren deialdia, Errenteriako Udala Udako Euskal 
Unibertsitatearen (UEU) laguntzarekin antolatzen duena. 15.000ko beka jasoko du irabazleak; lana 
euskaraz burutu behar da eta bere iraupena gehienez 18 hilabetekoa izango da. Aur...  

Kataluniako populazioaren hizkuntza-erabileraren 2013ko inkestaren azterketa txostena (I)  

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura publica el primer volum de l’Anàlisi 
de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població a Catalunya (EULP) 2013. Coneixements, usos, transmissió i 
actituds lingüístics. El treball, en qu...  

Eskualde Mailako edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Kartaren betetze mailari buruzko Espainiar 
Estatuaren 5. txostena  
El presente quinto informe del Reino de España 2014-2016 sobre cumplimiento de la Carta Europea de las 
Lenguas Regionales o Minoritarias, pretende dar cumplimiento alo dispuesto al respecto en el artículo 15 
de dicha Carta cuando, tras señalar que el primer informe d...  
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Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak  

"Hizkuntza eskubideak bermatzeko Legearen bidean" jardunaldia Iruñean  

UEUk, Kontseiluaren laguntzarekin eta Euskarabidearen babeslegotzarekin "Hizkuntza eskubideak 
bermatzeko Legearen bidean" jardunaldia antolatu du Iruñean, irailaren 29an. 

Hizkuntza Eskubideen Babeserako Protokoloan oinarritutako eta herritar guztien eskubide...  

"Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018" nazioarteko biltzarra aurkeztu du Euskaltzaindiak  

Berrogeita hamar hizlarik parte hartuko dute Euskaltzaindiak urriaren 4, 5 eta 6rako antolatu duen 
Arantzazuko (Oñati) nazioarteko biltzarrean: 'Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018'.Euskaltzaindiak 
baliabide linguistiko eta teknologiko berriak aurkeztuko ditu Ara...  

"Lurraldea eta Hizkuntza. Arnasguneen prebentziotik garapenera" jardunaldia urriaren 10ean Azpeitian  

Izen emateko epea irekita egongo da urriaren 5era arte. Udalerri euskaldunen garapen sozioekonomikoa, 
soziokulturala eta saretzea landuko dituzte "Lurraldea eta Hizkuntza. Arnasguneen Prebentziotik 
Garapenera" jardunaldian. "Lurraldea eta Hizkuntza" jardunaldien bait...  

Eusko Ikaskuntzaren XVIII. Kongresuan izena emateko aukera zabalik.  

Geroa Elkar-Ekin lematzat hartuta, Eusko Ikaskuntzaren XVIII. Kongresua izango da urriaren 5etik 
azaroaren 23ra, Baiona, Gasteiz, Iruñea, Bilbo, Donostia eta Oñatin. Izen-emate epea zabalik dago. Saio 
guztietan eman daiteke izena edo interesgarrien zaizkigun horiet...  

Urriaren 20an Donostian egingo da Zubideiak 2 gizarte elkarrizketa  

Urriaren 20an Donostiako Miramar jauregian egingo den Zubideiak 2 gizarte elkarrizketa aurkeztu dute 21 
eragilek, Euskara, Aniztasuna eta Elkarbizitza gaia hartuta eta “Bizi euskara zure erara. Zuk nola bizi 
duzu?” lemapean. Beasaingo Igartza jauregian egin den a...  

"Txikiak handitzen: hizkuntza gutxituetako hedabideak munduan" topaketa urriaren 20an  

Sakanako Mankomunitateak eta Nafarroa Oinezeko Txikiak Handi egitasmoak elkarrekin antolatu dute 
hizkuntza gutxituetako hedabideen topaketa hau: Txikiak Handitzen. Altsasun izanen da urriaren 20an, 
Nafarroa Oinez festaren bezperan.. Noiz: urriak 20, larunbata, goizez...  

“FLV, 50 urte: metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan” Nazioarteko Biltzarrerako ikerketak 
aurkezteko epea ireki da  

Iruñean egingo da, martxoaren 7an eta 8an, Fontes Linguæ Vasconum aldizkari zientifikoaren 50. 
urteurreneko ekitaldien barnean 
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Deialdia: "Ideologia Linguistikoak Prentsa Idatzian. Hizkuntza Erromanikoak" 2019ko urriko 
kongresurako komunikazioak.  

Un appel à communications vient d'être lancé pour la 4e édition du colloque international sur les 
idéologies linguistiques dans la presse écrite : l'exemple des langues romanes. L'événement se tiendra du 
23 au 23 octobre 2019 à l'Université de Messine, en S...  

 

Liburuak eta artikulu zientifikoak1 

The Palgrave Handbook of Minority Languages and Communities  

This Handbook is an in-depth appraisal of the field of minority languages and communities today. It 
presents a wide-ranging, coherent picture of the main topics, with key contributions from international 
specialists in sociolinguistics, policy studies, sociology, ant...  

 
1Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira 

(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen. 
 

Bestelako albisteak  

Mari-Jose Azurmendi, Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria  

Soziolinguistikariak “euskararekiko duen konpromisoa eta hizkuntza normalizatzeko egindako ekarpen 
eskerga” nabarmendu du epaimahaiak. 

Hizkuntzen Berdintasuna Aro Digitalean txostena onartu du Europako Parlamentuak  

Baliabide gutxiko hizkuntzentzat lagungarri izan daitekeen txosten bat onartu du Europako Parlamentuak 
asteartean:. Jill Evans parlamentariak hau esan du: 
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Soziolinguistika Klusterreko albisteak 

Euskaraldiaren ikerketaren herri mailako emaitzak lortzeko eskaera epea: azken egunak. 

Euskaraldiaren ikerketan hizkuntza ohitura aldaketak aztertu eta ekimenaren eragina ezagutu nahi da. EH osoa aztertuko da, baina herri mailako datuak eskuratzeko aukera ere izango da. Irailaren 30a arte dago herri-mailako ikerketa eskatzeko aukera. 



"Hitanoa eta generoa: aberastasuna ala sexismoa?” uda ikastaroan parte hartu du Soziolinguistika Klusterrak 

Irailaren 11 eta 12an Donostiako Miramar Jauregian izan da ikastaroa, EHUren uda ikastaroen baitan.



Ikerketak

XIV. Koldo Mitxelena Ikerketa Bekarako deialdia ireki dute 

Abian da XIV. Koldo Mitxelena Ikerketa Bekaren deialdia, Errenteriako Udala Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU) laguntzarekin antolatzen duena. 15.000ko beka jasoko du irabazleak; lana euskaraz burutu behar da eta bere iraupena gehienez 18 hilabetekoa izango da. Aur... 



Kataluniako populazioaren hizkuntza-erabileraren 2013ko inkestaren azterketa txostena (I) 

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura publica el primer volum de l’Anàlisi de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població a Catalunya (EULP) 2013. Coneixements, usos, transmissió i actituds lingüístics. El treball, en qu... 



Eskualde Mailako edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Kartaren betetze mailari buruzko Espainiar Estatuaren 5. txostena 

El presente quinto informe del Reino de España 2014-2016 sobre cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, pretende dar cumplimiento alo dispuesto al respecto en el artículo 15 de dicha Carta cuando, tras señalar que el primer informe d... 





Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak 

"Hizkuntza eskubideak bermatzeko Legearen bidean" jardunaldia Iruñean 

UEUk, Kontseiluaren laguntzarekin eta Euskarabidearen babeslegotzarekin "Hizkuntza eskubideak bermatzeko Legearen bidean" jardunaldia antolatu du Iruñean, irailaren 29an.

Hizkuntza Eskubideen Babeserako Protokoloan oinarritutako eta herritar guztien eskubide... 



"Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018" nazioarteko biltzarra aurkeztu du Euskaltzaindiak 

Berrogeita hamar hizlarik parte hartuko dute Euskaltzaindiak urriaren 4, 5 eta 6rako antolatu duen Arantzazuko (Oñati) nazioarteko biltzarrean: 'Arantzazutik mundu zabalera: 1968-2018'.Euskaltzaindiak baliabide linguistiko eta teknologiko berriak aurkeztuko ditu Ara... 



"Lurraldea eta Hizkuntza. Arnasguneen prebentziotik garapenera" jardunaldia urriaren 10ean Azpeitian 

Izen emateko epea irekita egongo da urriaren 5era arte. Udalerri euskaldunen garapen sozioekonomikoa, soziokulturala eta saretzea landuko dituzte "Lurraldea eta Hizkuntza. Arnasguneen Prebentziotik Garapenera" jardunaldian. "Lurraldea eta Hizkuntza" jardunaldien bait... 



Eusko Ikaskuntzaren XVIII. Kongresuan izena emateko aukera zabalik. 

Geroa Elkar-Ekin lematzat hartuta, Eusko Ikaskuntzaren XVIII. Kongresua izango da urriaren 5etik azaroaren 23ra, Baiona, Gasteiz, Iruñea, Bilbo, Donostia eta Oñatin. Izen-emate epea zabalik dago. Saio guztietan eman daiteke izena edo interesgarrien zaizkigun horiet... 



Urriaren 20an Donostian egingo da Zubideiak 2 gizarte elkarrizketa 

Urriaren 20an Donostiako Miramar jauregian egingo den Zubideiak 2 gizarte elkarrizketa aurkeztu dute 21 eragilek, Euskara, Aniztasuna eta Elkarbizitza gaia hartuta eta “Bizi euskara zure erara. Zuk nola bizi duzu?” lemapean. Beasaingo Igartza jauregian egin den a... 





"Txikiak handitzen: hizkuntza gutxituetako hedabideak munduan" topaketa urriaren 20an 

Sakanako Mankomunitateak eta Nafarroa Oinezeko Txikiak Handi egitasmoak elkarrekin antolatu dute hizkuntza gutxituetako hedabideen topaketa hau: Txikiak Handitzen. Altsasun izanen da urriaren 20an, Nafarroa Oinez festaren bezperan.. Noiz: urriak 20, larunbata, goizez... 



“FLV, 50 urte: metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan” Nazioarteko Biltzarrerako ikerketak aurkezteko epea ireki da 

Iruñean egingo da, martxoaren 7an eta 8an, Fontes Linguæ Vasconum aldizkari zientifikoaren 50. urteurreneko ekitaldien barnean



Deialdia: "Ideologia Linguistikoak Prentsa Idatzian. Hizkuntza Erromanikoak" 2019ko urriko kongresurako komunikazioak. 

Un appel à communications vient d'être lancé pour la 4e édition du colloque international sur les idéologies linguistiques dans la presse écrite : l'exemple des langues romanes. L'événement se tiendra du 23 au 23 octobre 2019 à l'Université de Messine, en S... 



Liburuak eta artikulu zientifikoak1

The Palgrave Handbook of Minority Languages and Communities 

This Handbook is an in-depth appraisal of the field of minority languages and communities today. It presents a wide-ranging, coherent picture of the main topics, with key contributions from international specialists in sociolinguistics, policy studies, sociology, ant... 



1Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira (liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.





Bestelako albisteak 

Mari-Jose Azurmendi, Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria 

Soziolinguistikariak “euskararekiko duen konpromisoa eta hizkuntza normalizatzeko egindako ekarpen eskerga” nabarmendu du epaimahaiak.







Hizkuntzen Berdintasuna Aro Digitalean txostena onartu du Europako Parlamentuak 

Baliabide gutxiko hizkuntzentzat lagungarri izan daitekeen txosten bat onartu du Europako Parlamentuak asteartean:. Jill Evans parlamentariak hau esan du:
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