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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Hurrengo lau urteetarako ikuspegia lantzeko Hausnarketa Estrategikoa
abiatu du Soziolinguistika Klusterrak
2016-2019 epealdiko plan estrategikoa amaitutzat eman ostean, erakundeak hurrengo
urteetan jarraituko duen norabidean adosteko prozesua da hausnarketa estrategikoa.
Klusterraren zuzendaritzak, bazkideek, babesleek, kolaboratzaileek eta langileek parte
hartzeko deneta...

—
Ikerketak
Hedabideei buruzko inkesta Ipar Euskal Herrian
(Euskararen Erakunde Publikoa) Hizkuntza politikak indar berezia egiten du euskararen
erabilpen eremuak indartzeko. Horietan hedabideak estrategikoak dira euskararen
hedatzeko eta erabiltzeko. Izan ere, horiei esker egunero euskaraz informatu, dibertitu
edota denbora...
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Ipar Euskal Herriko kultura kontsumoaren diagnosia
(Sustatu) Joan den abenduan aurkeztu zuten Eusko Jaurlaritzak, Euskal Hirigune Elkargoak
eta Euskal Kultur Erakundeak Iparraldeko parte-hartze kulturalaren inguruko inkesta eta
txostena. 2008an egindako azterketa baten 10 urteren ondorengoa da oraingoa, eta
aurkeztu ...

Biarritzeko herriko etxeak- Eusko Ikaskuntza diru-laguntzak
(Eusko Ikaskuntza) Urtero bezala, ikasleen artean ikerketa bultzatu nahian, deialdi berri
ireki dute martxoaren 22ra arte. Hautagaitza aurkez dezakete master edo doktoretza
prestatzen dauden ikasleek, ikerlari independenteek eta baita ere bideogileak edo film
egile a...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Euskaltzaleen mugimendua antolatzeko
ardaztuko du aurtengo Topaldia

ereduen

inguruko

gogoetak

(Topagunea) Tokian tokiko komunitateari baliagarriak izan zaizkion Euskal Herriko zazpi
esperientzia bilduko ditu jardunaldiak. Otsailaren 6an, Bilbon, izango da eta antolaketa
eredu bakoitzak gizarte aktibaziorako izan dezakeen balioa azaleratzea du asmo. Izena
emat...

Soziolinguistika Hiztegi Txikia II. Hizkuntzaren normalizazioa: lau gako eta
zortzi azterketa.
(UEU) Soziolingusitikaren oinarrizko ezagutzan sakontzea euskara bezalako hizkuntza
gutxituentzat eta komunitate euskaltzalearentzat oso garrantzitsua dela ohartuta UEU eta
Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxea jardun horretan murgilduta gauza azken bost
urtetan. Seig...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
La nouvelle politique linguistique au Pays Basque (Eguzki Urteaga)
(L'Harmattan) Ce livre s'efforce de présenter la nouvelle politique publique de revitalisation
de la langue basque élaborée puis mise en oeuvre par l'Office public de la langue basque à
partir de décembre 2004, date de sa création. Cela témoigne de la volonté...
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Euskara indarberritzen jarraitzeko bide berriak, 'Hermes' aldizkariaren
azken zenbakian
(Euskaltzaindia) Gero eta jende gehiagok uste du XX. mendean hartutako irizpideak garai
berrietara egokitu behar direla eta euskara etorkizuneko premiekin bat etorriz sustatu
behar dela, jakintza edo ezagutzatik erabilerarako jauzia emanda.

Articles de F. X. Vila, A. Branchadell, S. Morales i E. Riera a la Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals
(Xarxa CRUSCAT) En aquest número 30, la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals – Journal
of Self-Government (REAF-JSG) inclou un total de sis contribucions acadèmiques de recerca.
Les quatre primeres estan relacionades amb l’anàlisi dels drets i de les pol...

New Ways of Looking at Language Learning Motivation
(Multilingual Matters) This month we published Contemporary Language Motivation
Theory: 60 Years Since Gardner and Lambert (1959) edited by Ali H. Al-Hoorie and Peter D.
MacIntyre. In this post the editors explain how the idea for the book came about.
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Ikerketa soziolinguistiko bat egiteko 10 baliabide
(Garaigoikoa) Doktoretza tesiaren azkenaurreko txanpan nago eta, hori dela eta, gustatuko
litzaidake zuekin konpartitzea ikerketa soziolinguistiko bat egiteko “deskubritu” ditudan
hamar baliabide. Ez dira bakarrak inondik ere, baina, tira, nire hamar proposamenak...

EAEko eremu sozioekonomikoan euskara bultzatzeko plana (2020-2023)
(Sustatu) Eusko Jaurlaritzaren 2019ko azken jardueretako bat izan zen "Euskara Eremu
Sozioekonomikoan Sustatzeko Plana", 2020-2023 epealdirakoa, aurkeztea (ikus albisteak
Berrian eta agentzia baten kontakizunean). Enpresaren eta merkataritzaren esparruetan
euskara su...
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Viaje musical por las lenguas minorizadas del mundo
(EiTB) Desde el Centro y Sudamérica hasta Asia y Europa escuchamos cómo suenan estos
idiomas por medio de sus canciones. Con nuestra activista lingüística Maialen Sobrino,
tenemos la oportunidad de escuchar pop cantado en el idioma minorizado más hablado
del mun...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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