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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Ulerrizketa: gaitasun mugatua dutenekin euskaraz hitz egiten hasteko bide bat
Ulerrizketa metodologia garatu dute Soziolinguistika Klusterrak eta Euskal Herriko Unibertsitateak
Aldahitz proiektuaren baitan. Tarteko ulermen maila duten pertsonekin euskaraz aritzeko balio du
metodologiak eta lantokien testuinguruan probatu eta egokitu da. Urriar...

Euskaraldiaren gaineko ikerketaren herriz herriko emaitzak aurkeztuko dira urria eta
azaroan
Euskal Herri osoan egin den “Euskaraldia I. Emaitzen azterketa” ikerketak herri-mailako egokitzapenak
izan ditu Soziolinguistika Klusterrari hala eskatu dioten herrien kasuan. Euskaraldiaren antolakuntzan aritu
diren zenbait batzorde eta Udalek interesgarri ikusi...

Euskal Soziolinguistika Jardunaldi aberats eta emankorrean Euskaraldia aztergai
Tolosako alkate Olatz Peonek eman die ongi etorria bertaratutakoei. Maddi Etxebarria Soziolinguistika
Klusterreko lehendakariak eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuorde Miren Dobaranek
jardunaldi hauetan euskararen sustapenean ikuspegi ezberdinetat...
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—
Ikerketak
“Itzulbide” ikerketa-proiektua
(Unibertsitatea.net) Gaur egungo gizartean hizkuntzen arteko itzultzaile tresna automatikoak erabiltzea
arrunta eta orokorra da. Euskal Herrian hizkuntzaren prozesamenduan ibilbide eta esperientzia zabala du
EHUko Ixa taldeak. Testuinguru honetan, arlo klinikora egok...

Premis Carme Miquel 2019 a l’estudi dels drets lingüístics
(Xarxa CRUSCAT) La Càtedra de Drets Lingüístics de la UV convoca els Premis Carme Miquel 2019 a
l’estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en els TFG i TFM aprovats en les
universitats públiques espanyoles. Ja està publicada ...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Hizkuntza Indigenen Nazioarteko Urtean, jardunaldia Bilbon
(Sustatu) 2019ko urte hau Hizkuntza Indigenen Nazioarteko Urtea izendatu zuen Nazio Batuen Elkarteak,
eta horren baitan, EHUko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrak (MHOUK) jardunaldia
antolatu du Bilbon datorren urriaren 21ean. Urtea bera eta "Garapen iraunko...

Euskara eta feminismoa, hitzaldi ziklo bat Tolosaldean
(Sustatu) Mugimendu feministen eta euskaltzalearen arteko elkarguneez gogoetatzeko hitzaldi zikloa
antolatu dute Tolosaldeko herrietan Tolosako Asanblada Feministak eta Galtzaundi Euskara Taldeak.
"Euskara eta feminismoa, bidegurutzean elkargune", horixe da izenburua...

Eragin linguistikoaren ebaluazioa egiteko jarraibideak ematen hasi da UEMA udaletako
teknikariei, Eusko Jaurlaritzarekin batera
(UEMA) Proiektu zehatzek udalerrietan izan dezaketen eragin linguistikoa legez aztertu behar dute
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek, eta teknikariei jarraibideak ematen hasi dira UEMA eta Eusko
Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritzak laster argitaratuko du Udal Legea g...

Elebilab: «El reto es cómo atrapar la diversidad lingüística que tenemos»
(Naiz) El laboratorio del bilingüismo Elebilab quiso mostrar a la gente las variadas investigaciones que ha
desarrollado en estas tres décadas, ya que normalmente suelen presentar los resultados en lugares concretos
como congresos y asambleas, y no llegan a la ciud...
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Resum de la quarta Jornada de la Revista de Llengua i Dret “40 anys de legislació
lingüística: balanç i reptes de futur” – Viena Rodríguez i Anna Arnall
(RLD Blog) L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) va acollir el proppassat dimecres 18
de setembre la Jornada de la Revista de Llengua i Dret “40 anys de legislació lingüística: balanç i reptes de
futur”, amb l’objectiu d’analitzar de ...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Adostasunaren eta gatazkaren paradigmak euskal soziolinguistikan
(HABE) Adostasunaren eta gatazkaren paradigmak euskal soziolinguistikan Zein da gizarte-ordena
azaltzeko paradigmarik egokiena? adostasunarena edo gatazkarena? Eztabaida hau hizkuntzen arteko
ukipena aztertzerakoan ere agertzen da: soziolinguista batzuk diote hizkunt...

Globalizazioa eta euskara
(HABE) Finean, egun globalizazioak gure bizitzako hainbat eremutan eragiten du, eta hizkuntza zeharlerroa
da. Hartara, globalizazioak geure bizitzan izan dezakeen edozein ondorio hizkuntzarekin zerikusia du.
Horrek, beraz, zaildu egiten zuen ordu erdi baterako ponent...

Rethinking language and gender research
(HABE) Rethinking language and gender research Rethinking Language and Gender Research is the first
book focusing on language and gender to explicitly challenge the dichotomy of female and male use of
language. It represents a turning point in language and gender stu...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Euskara Ipar Euskal Herrian, Euskal Hirigune Elkargoa sortu ondoren
(Argia) Euskara da gaia. Euskara Ipar Euskal Herrian, hain zuzen. Hizlariak Jean-Claude Iriart, Marie
Andrée Ouret eta Eneko Bidegain. Euskararen egoera aztergai da gure zazpi lurraldeetan, baina
Iparraldean badakigu gure hizkuntza ez dela ofiziala ezta koofiziala e...
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Iraitz Lazkano aukeratu dute UEMAko lehendakari
(EiTB) Elgetako EH Bilduko alkateak kargua hartu berritan esan duenez, 'jauzi kualitatiboa emateko
eta urrats sendoak egiteko agintaldia izan behar du honek'. UEMA Udalerri Euskaldunen
Mankomunitateak datozen lau urteotarako zuzendaritza berria aukeratu du gaur, Geta...

'La pérdida de la diversidad lingüística en el mundo se acelera'
(EiTB) Advierte Maialen Sobrino de que es incluso más rápida que la pérdida de la biodiversidad.
Nuestra activista lingüística asume las palabras de Belén Uranga, del clúster de sociolingüística.
Y, para dar visibilidad a las lenguas min...

Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu
(Berria) Leire Diaz de Gereñu Lasaga - Halaxe izena du UEUk eta EHUko Elebilab ikerketa-taldeak
elkarlanean prestatu duten ikastaroak. Bi alderdi nabarmentzen dira izenburuan: euskara eta
eleaniztasuna. Bata oinarri eta bestea helburu. Alderantziz ere izan zitekeen:...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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