82. zenbakia
2020ko uztailak 2 – 15

—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Euskara ulertzen ez dutenak gutxieneko ulermen
estrategiak biltzen ditu Uler-saioak metodologiak

mailara

iristeko

Aldahitz proiektuaren baitan hizkuntza-ohiturak aldatzeko garatutako metodologien
hirugarren osagaia da, EUSLE eta ULERRIZKETA metodologien ostean. Pello Jauregi Euskal
Herriko Unibertsitateko irakaslea da metodologiaren garatzaile nagusia eta liburuaren
egilea. Sozi...

"Hizkuntza komunitateaz" BAT (115) Soziolinguistika Aldizkaria kalean
Hizkuntza-komunitatea kontzeptuaren bilakaera, gaur egungo esanahia eta haren
aktibazioa hartu du gai monografikotzat BAT aldizkariko urteko bigarren zenbakiak (BAT
115); hizkuntza biziberritzeko prozesuetan gai zentrala izan ohi den terminoaren definizioa,
subjektu...

—
Ikerketak
15 eta 19 urte bitarteko gazteak eta Gipuzkoako gazteak dira euskarazko
webguneak edo Interneten euskaraz dagoen informazioa gehien
kontsultatzen dituztenak
(Gazteen Euskal Behatokia) 2018 urte bukaeran Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen
laurden batek (% 25,6) adierazi zuen aurreko hiru hilabeteetan kontsultatu zituela
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5,2k

esan

zuen

kontsultatutakoa erabat e...

Hautagaien eta alderdien Twitterreko euskara-erabileraren azterketa #U12
#Hauteskundeak
(Sustatu) Datorren igandean bozak ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan. Bost alderdi
nagusien eta euren hautagaien Twitter kontuak aztertu ditugu eta hizkuntza-erabilera
neurtu dugu. Zenbat txiokatzen dute euskaraz? Nola aldatu dira euren hizkuntza-ohiturak
denbora zeh...

El 78,9 % de les cadenes de supermercats que venen en línia ho fan en català
(Generalitat de Catalunya) El 73,7 % de les que tenen web, disposen de versió catalana i el
68,1 % de les que tenen app, la tenen en català. Aquests són els resultats més destacats
del projecte Emmarca’t Supermercats que el Departament de Cultura, a través de ...

L’audiència dels 6 principals digitals en català augmenta un 61% durant el
confinament
(Generalitat de Catalunya) L’interès informatiu sobre la Covid-19 ha incrementat en un 61%
l’audiència en usuaris únics dels sis principals mitjans de comunicació digitals en català
durant el mes de març i tres de les publicacions han superat els 3 milions ...

Itzulpen automatikoa eta euskara; galdetegia ikerketa batean laguntzeko
(Sustatu) HiTZ zentroan itzulpenari, itzulpen automatikoari eta euskarari buruzko azterlan
bat egiten ari dira Nora Aranberri eta Uxoa Iñurrieta ikertzaoleak, jakiteko nork, noiz eta
nola itzultzen dugun eta teknologiak zein eragin izan dezakeen. Galdetegi baten bid...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Proposamenak aurkezteko epe berria eta COVID-19aren inguruko oharra
(ICML) Kongresurako proposamenak bidaltzeko epea luzatzea erabaki dugu. COVID-19ak
sortu duen egoera berezia dela eta, banakakoak (ahozko komunikazioa zein posterra) eta
panelerako proposamenak egiteko epea abuztuaren 23ra arte dago zabalik.

HIZNET: Hizkuntza Plangintza Graduondokoa, EHUko berezko titulua
(Eusko Ikaskuntza) Euskararen normalkuntza aspaldian abiatu bazen ere, askotan prozesu
horren barne mekanismoez jabetu gabe jokatzen da, soziolinguistikaren inguruko ezagutza
sakonaren faltagatik.
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Nova edició en línia del curs «Els discursos sobre la promoció del català»
(CuscUB) El curs acadèmic 2020/2021 se celebrarà la segona edició d’aquest curs d’extensió
universitària, reconegut com a certificat d’extensió universitària per la Universitat de
Barcelona (3 crèdits ECTS), que com a novetat tindrà lloc en línia entr...

Youtubers, instagramers i tiktokers en català, la revolució que ha de venir
(PuntCAT) 16 de juliol a les 18h a YouTube. Parlem de la revolució del català a les xarxes
socials amb la nova generació de creadors i creadores de contingut en català d'arreu del
territori amb: Clàuria Rius (Coautora i membre del Canal Malaia), Marina Massaguer...

‘Ahozkotasunaren eta ahozko kultur sorkuntzen didaktika’ uda ikastaroa
gidatu du Mintzolak
(Naiz) 2014tik geroztik antolatzen den ahozkotasunari buruzko uda ikastaroaren edizio
berri bat egin dute atzo eta gaur artean. EHUren laguntzarekin, Mintzolak urtero gai berriak
lantzen ditu jardunaldi horietan etorkizuneko ikerketak sustatzeko asmoz.

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Euskarari buruzko 2019ko bibliografia hautatua
(HABE) Hirugarren urtez euskarari buruzko bibliografia hautatua argitaratzen dugu.
Euskararen

didaktikari,

euskararen

psikolinguistikari

eta

Euskal

Herriko

egoera

soziolinguistikoari buruzko bibliografia bat da hau.

Es reedita, ampliada i corregida, la “Guía de revitalización lingüística: para
una gestión formada e informada”
(Linguapax) José Antonio Flores Farfán, Lorena Córdova Hernández i Josep Cru acaben de
publicar, amb el suport de Linguapax i la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, la versió
ampliada i corregida de la “Guía de revitalización lingüística: para una gesti�...

Recensió del ‘Manual of Catalan Linguistics’ – Carles Duarte i Montserrat
Argenter, Joan A., i Lüdtke, Jens (ed). (2020). Manual of Catalan Linguistics.
Berlin/Boston: Walter de Gruyter.
(Revista Llengua i Dret) Si deixem de banda les obres prèvies de caràcter ortogràfic,
gramatical i lexicogràfic que trobem ja, amb vocació pedagògica o d’inventari, des de l’edat
mitjana, la lingüística catalana com a disciplina amb una orientació metodo...
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Unibertsitate-mailako liburuen sorkuntza sustatzeko diru-poltsen deialdia
egin du UEUk
(UEU) UEUk euskarazko unibertsitate-liburuen sorkuntza sustatzeko 1.000 euroko hiru
poltsarako deia egin du. Ikasmaterialak unibertsitateko edozein jakintza-arlotakoak izan
daitezke eta deialdia autore guztiei zuzenduta dago. Hala ere, "batez ere, orain arte
testugin...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Chair of the Committee of Experts calls for a renewed commitment to
protect minority rights in Europe
(Council of Europe) On 29 June, the Chair of the Committee of Experts of the European
Charter for Regional or Minority Languages, Vesna Crnić-Grotić, participated at the 8th
Meeting of the Heads of the Monitoring and Advisory Bodies of the Council of Europe with
th...
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Bazkide partaidea:
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