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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Komunikazio publikoaren gaineko hainbat hitzaldi ikusgai
Jendaurrean Erabili praktika-komunitatean 2019an izandako hainbat hitzaldi jarri dira
ikusgai. Horiez gain, euskal soziolinguistika ezagutzan sakondu nahi izanez gero, aukerak ez
dira falta. Soziolinguistika Klusterraren hitzaldi eta proiektuen bid...

Ekuadorreko kitxuekin nazioarteko hizkuntza lankidetzan
Belen Uranga. Munduko populazioa osatzen duten 7.700 milioi biztanleek 7.100 hizkuntza
ingurutan hitz egiten dute (Ethnologue, 2019); alegiazko banaketa batean, hizkuntza
bakoitzean milioi bat hiztun inguru! Baina munduko hizkuntza aniztasunaren ezaugarri
harrigarrie...
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—
Ikerketak
Jurgen Meisel, hizkuntzalaria: "Estandarra ez dira elebakarrak, elebidunak
eta eleaniztunak baizik"
(Argia) Lehen eta bigarren hizkuntzen jabekuntzak ditu ikergai Hanburgoko Unibertsitateko
Jurgen M. Meisel (1944, Heilbronn, Alemania) irakasleak. Aspaldi du Euskal Herriarekin
lotura egina, hemengo haurren elebitasun prozesuaz arduraturik, eta gurean da noiznahi,
ba...

"Diskurtso aldaketa sumatzen da euskaraz kantatzeko hautuaz"
(Argia) Aldarria ez da oraingoxea. Galdera ikurra dakar, baina bistan da erretorikoa dela:
“Guk euskaraz, zuk zergatik ez?”. Hala ere, aldiro-aldiro jo behar den atea da, egin behar
den formulazioa, nola egin baitu Lander Muñagorri Garmendia (Ordizia, 1986) kaze...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Amaitu da Ekuadorren Kitxua Biziberritzeko Estrategien Lehen Nazioarteko
Ikastaroa
(Garabide) Kitxua biziberritzeko 40 eragile estrategiko izan dira proiektu honen motorra,
Sisariy erakunde kitxuak eta Garabide euskal erakundeak elkarrekin antolatutako
ikastaroan 8 asteburuz segidan aritu baitira formatzen Kitxua Biziberritzeko Estrategietan.
Metod...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Informal bilingual teachers’ language practices and the consequences on
pupils’ language choices in a situation of unequal bilingualism: The case of an
Upper Sorbian education system
(Multilingua) This paper investigates how bilingual Upper Sorbian-German teachers who
belong to the Sorbian speech community (Lusatia, Germany) introduce the minority
language during German language lessons in an Upper Sorbian school. In Lusatia, as well
as in Sorbia...
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Accessible en línia el llibre ‘El català, llengua mitjana d’Europa’
(CuscUB) Ja és disponible al Dipòsit Digital de la UB el llibre El català, llengua mitjana
d’Europa: multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística, una col·lecció d’articles
coordinada per Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster i Rosa M...

Language attitudes towards Spanish and Catalan in autochthonous and
immigrant families in Catalonia: analysing the correlation between student
attitudes and their parents
(International Journal of Bilingual Education and Bilingualism) This paper analyses the
language attitudes of autochthonous and immigrant families living in Catalonia towards
Spanish and Catalan. The research is intended to assess the possible differences in the
lang...

Els materials i les conclusions de la IX jornada “L'acolliment lingüístic i
l’acompanyament emocional", en línia
(Generalitat de Catalunya) Ja es poden consultar al web de Llengua catalana les
presentacions i conclusions de “L’acolliment lingüístic i l’acompanyament emocional.
Novena jornada de presentació de materials i experiències”, que va tenir lloc a la Casa de...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Koronabirusaren aurkako neurriak hizkuntza gutxituetan komunikatzeko
Europako Kontseiluaren gomendioarekin bat egin du Kontseiluak
(Kontseilua)

Herritarren

ongizatea

bermatzeko

erakundeen

informazioa

hizkuntza

gutxituetan ere jasotzea garrantzitsua dela dio Europako Kontseiluak. Kontseiluak
administrazio publiko guztiei dei egiten die herritarren eskubideak bermatzeko. Herritarren
kexuak igo dir...

Nazio Batuek larrialdi egoeratan gutxiengo nazional, etniko, erljioso eta
linguistikoen trataerarako eskuliburua eguneratu dute
(UNHCR) Due to the variety of situations in which they exist, no definition has been agreed
internationally on what constitutes a minority. For UNHCR the term refers to an ethnic,
religious and linguistic group, fewer in number than the rest of the population, whose ...
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eLiburutegia - Jaurlaritzaren liburutegi digitalerako sarbidea erraztu du
Kultura Sailak larrialdi egoera honetarako
(Sustatu) Liburu digitalen eta filmen mailegurako plataforma da eLiburutegia. Liburutegi
digital hori erabili ahal izateko, EAEko liburutegietan lortu daiteke sarbidea eta
eLiburutegiak milaka liburu elektroniko eta film deskargatzeko aukera ematen die
herritarrei. K...

Babeslea:

Bazkide partaidea:

4

