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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Gazteek kirol arloan euskaraz gehiago egiteko gakoak identifikatu dira “D
ereduko kirola” proiektuan
Hiru urtez ikerketa esperimentala egin da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako bost kirol-klubetan.
10 eta 16 urte arteko kirolari gazteen eta haien entrenatzaileen hizkuntza-portaerak eta
bizipenak hurbiletik ezagutzeko aukera eman du proiektuak. Soziolinguistika Klusterra...

Galeseko
unibertsitateetako
Soziolinguistika Klusterrean

hizkuntza-plangintzaren

arduradunak

Joan den martxoaren 26an Galesko Coleg Cymraeg Cenedlaethol erakundeko arduradunak
Soziolinguistika Klusterreko bulegoan izan ziren. Administrazio publikoarekiko eta
unibertsitateekiko independentea da erakunde hau eta unibertsitate esparruko hizkuntzaplangintzaren ...

Gipuzkoako Hizkuntzen Mapa AESLA Hizkuntzalaritza kongresuan
Valladoliden, martxoaren 27tik 29ra bitartean egin den AESLA Hizkuntzalaritza kongresuaren
Soziolinguistika atalean aurkeztu du Belen Urangak Gipuzkoako Hizkuntzen mapa.
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—
Ikerketak
Bertsolaritzari eta bertsozaletasunari buruzko ikerketa soziologikoa egin dute
EHBEk eta EHUk elkarlanean
Azken bi ikerketetan hartu du parte Harkaitz Zubiri soziologoak, eta esperientzia hori
probestuta,

berarekin

mintzatu

gara

bertsolaritzak

eta

bertsozaletasunak

azken

hamarkadan izan duen bilakaerari buruz. Aitortu digunez, metodologia antzekoa erabili dute
azken bi a...

EEPren Hedababideei buruzko inkesta
Hedabideek hizkuntzaren hedapenerako euskarri estrategiko bat osatzen dute, herritarren
bizitzan eremu garrantzitsua betetzen baitute. Hizkuntza bat hedabideetan presente baldin
bada, bizirik da, gizartean eta etxeetan sartzen da eta beraz lurraldeko biztanleek egune...

"Hizkuntza gutxituetako hedabideak eremu digitalean" mintegia Edinburgon
urrian. Call for papers
Etxepare Euskal Institutuak eta Edinburgoko Unibertsitateak antolatuta, nazioarteko mintegi
bat egingo da Edinburgoko Unibertsitatean urriaren 16 eta 17an.

2019 Scotland Goes

Basque kultur programaren testuinguruan kokatzen den egitasmo honek ikerlarien eta
hizk...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Ikergazte kongresuan matrikulatzeko epea ireki da
“IkerGazte: Nazioarteko ikerketa euskaraz” kongresua egingo da Baionan maiatzaren 27tik
29ra. UEUk eta IKER zentroak antolatu dute eta ikertzaile euskaldunen ikusgarritasuna
areagotzea, beraien arteko ezagutza sustatzea eta euskarazko zientzia produkzioa
areagotz...

Leire Diaz de Gereñu: “Eskola-komunitateak etengabeko gogoeta egin beharra
du euskara bultzatzeko, dibertsitatea bultzatzeko, baina ikerketek lagundu
behar dute gogoeta hori.”
Berba-lapiko proiektuan lankide dugun Leire Diaz de Gereñuk “Soziolinguistika hiztegi txikia”
ikastaro sortaren barruan “Eskola eleaniztunean hizkuntzen gaineko jarrerak gogoeta gai:
euskararen biziberritzerako aukera bat?” izeneko hitzaldia ieman zuen martx...
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1ERATU: Nola antolatu tokiko euskaltzaleen mugimendua?
Abenduan amaitu zen Euskaraldiak milaka euskaltzale aktibatu eta batzordeak sortzea
eragin du. Bigarren edizioaren prestakela lanetan gauden honetan, talde horien
eraginkortasunaz eta iraunkortasunaz hausnartzea beharrezkoa dela uste dugu, herrietako
euskaltzaleen mu...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Katalunian "hizkuntza eta gazteria" gaien inguruan argitaratutakoaren
bilduma (2016-2019)
Bibliografia selectiva Llengua i joventut IV (2016-2019). Centre de Documentació de Política
Lingüística. Abril 2019

Researching agency in language policy and planning
This concise collection features seven studies on agency in language policy and planning across five
different national contexts. Building on themes explored in Agency in Language Policy and
Planning, this volume highlights the complex relationship between agency and...

Passive Bilingualism in the Iberian Peninsula
The purpose of this article is to describe passive bilingualism and the sociolinguistic situation in the
Iberian Peninsula from the current perspective and to analyze the degree of passive bilingualism in
this environment. In the first part, we introduce the reader t...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak

Euskararen normalizazioa azkartzeko xede «Aro berriari klika» konpromiso
multzoa aurkeztu dute Pasaian
«Aro berriari klika», euskararen normalizazioari bultzada emateko zehazturiko konpromiso
multzoa, berretsi dute, gaur goizean, Pasaian, bildutako sustatzaileek. Erakunde, alderdi politiko,
sindikatu, hezkuntza eta kultur eragile zein gizarte elkarteetako 30 bat ord...
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Erabileraren aroa: begirada bat Ipar Euskal Herritik
Biarritzeko euskara teknikari Eneko Gorriren hitzaldia 2019ko Topaldian.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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