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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Garabidek Ekuadorren antolatutako Kitxuaren Biziberritze Estrategietako
Ikastaroan irakasle izan da Belen Uranga
Sisariy kitxuen antolakundearekin batera gidatutako Kitxuaren Biziberritze Estrategietako
Lehen Nazioarteko Ikastaroa hasi da, Ekuadorreko iparraldeko Ibarra hirian. Abiatzemoduluak bi asteburu iraun ditu, eta bakoitzaren ostean kronika jaso dugu: lehenengo
asteburuaren osteko kronika hemen, eta bigarrena hemen.

—
Ikerketak
Ia 400 noka hiztun zenbatu dituzte Oñatin
(Argia) Egiari zor, emakume eta gizonek osatutako lauzpabost laguneko taldetxoak heldu
zion gaiari lehenengo. Toka hala moduz bizirik dago, baina noka desagertzera zihoala
konturatu ziren. Taldetxo hura lanean hasi eta gaur egun emakume talde handiagoak noka
berpizte...
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Ondarroako gazteek sare sozialetan ere eutsi egiten diote euskara
erabiltzeari: %85 euskaraz aritzen da
(UEMA) Ondarroako institutuko gazteek sareetan zer-nolako hizkuntza ohiturak dituzten
aztertu

du

Jon

Fernandezek,

eta

Txillardegi-Hausnartu

soziolinguistika

sarietan

nabarmendu dute azterketa, bigarren sariarekin.Fernandezen ondorioa argia da:
Ondarroako gazteen arte...

El català continua sent la llengua més considerada com a pròpia per a la
població andorrana
(Generalitat de Catalunya) El 46 % de la població andorrana considera el català com a
llengua pròpia o una de les llengües pròpies, un 42,6 % s’identifica amb el castellà i un 14
% amb el portuguès, segons els resultats de la l’enquesta ‘Coneixements i u...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Kriola. Wednesday Silva [Hitz Adina Mintzo]
(Oihaneder) Hitz Adina Mintzo hizkuntza gutxituak ezagutzeko zikloaren 5. ikasturteak 6
hizkuntza hurbilduko dizkigu: judu-espaniera, erromintxela, sorabiera, kriola, lakota eta
nasa yuwea. Ikasturteo laugarren hizkuntza kriola izango da eta Wednesday Silva Ginea
Bis...

"Zientzia eta gizartea bidegurutzean" eztabaida guneak antolatu ditu
Elhuyarrek Donostian
(Unibersitatea.net) Gizartean kezka sortzen duten gaien gaineko 4 mahai-inguru antolatu
ditu Elhuyarrek Donostian. "Zientzia eta gizartea bidegurutzean: eztabaida guneak"
izenpean, ikuspegi zientifiko eta kritikoarekin landu nahi dituzte gaiak, adituak eta
herritarra...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Euskararen normalizazioa: ikuspegi orokorra eta Euskal Telebistaren kasu
partikularra
(UEU) Asier Larrinaga Larrazabal. Euskal Herriko egoera soziolinguistikoari buruzko
artikuluetan, ohiko baieztapena da Euskal Telebista funtsezkoa dela euskararen
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normalizaziorako, baina nekez eskaintzen da halako iritzi eta baieztapenei eusteko daturik.
Izan ere, os...

Conflicting discourses on language rights in the Basque Autonomous
Community
(Language Policy) Jone Goirigolzarri Garaizar, Xabier Landabidea Urresti. The handling of
linguistic diversity in the Basque Autonomous Community has been an area of constant
political debate since the establishment of the Basque–Spanish co-official linguistic regi...

The Sociolinguistics of Higher
Internationalisation in Catalonia

Education:

Language

Policy

and

(Xarxa CRUSCAT) Soler, Josep, Gallego-Balsà, Lídia. This book investigates the sociolinguistic
dimension of the internationalisation of higher education, examining the linguistic tensions
and ambiguities experienced by universities around the world, particularly in...

La igualtat de les llengües en l’Administració: un problema per resoldre
(Xarxa CRUSCAT) Source: La igualtat de les llengües en l’Administració: un problema per
resoldre. Presentació del llibre. Centre Cultural La NauPresentació del llibre“La igualtat de
les llengües en l’Administració: un problema per resoldre”De Vicenta Ta...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Gu
(Berria) Zuriñe Rodríguez eta Ibai Fresnedo. Euskararen inguruan iritzi artikulu bat idaztera
goaz. Nortzuk, gu? Eta zer esango dugu? Polita dela, asko gustatzen zaigula, hitz egin behar
dugula? Bale, ondo! Hori da, beraz, gure rola. Edo euskararen eztabaida ideolo...

Hizkuntz indarberritzea eta politika erradikalak
(Argia) Will Indigenous Languages Survive? (Biziraungo dute hizkuntza indigenek?) 2005.
urteko artikuluan, hizkuntzen indarberritzea “sakonki politikotzat” hartu zuen Michael
Walsh-ek. Euskararen mugimendua aztergai duen ikerlanean, hizkuntzen indarberritzea
“p...
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‘Argia’ aldizkariak bere sarien 31. edizioa ospatu du Atxega jauregian
(Naiz) Urtero legez, ‘Argia’ aldizkariak izen bereko sariak banatu ditu gaur ostiralean, 31.a
duen edizioan. Irratian ‘Hankak lurrin’ saioak eskuratu du errekonozimendua, politikoki
zuzena zer den aintzat hartu gabe, umorea euskaraz egiteagatik. Prentsa atale...

UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroa Euskaltzaindiaren erakunde
atxikia izango da
(Euskaltzaindia) Euskaltzaindiaren eta UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroaren
arteko harremanak aspaldikoak dira, bi aldeek izenpeturiko azken lankidetza-hitzarmena
2013ko martxoaren 6koa dela. Besteak beste, lexikografiaren alorrean euskararen corpusa
ikertze...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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