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Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Ikusgai daude Hausnartu sarien irabazleen bideo aurkezpenak
Mario Zapatak, Txerra Rodriguezek eta Irati Lizeagak aurkeztu zituzten euren lanak San Telmo Museoan
otsailaren 3an izandako ekitaldian. Dagoeneko, Soziolinguistika Klusterreko webgunean daude ikusgai
aurkezpen horiek.

ADI!! #slalbistaria n albisteren bat txertatu nahi zenukeela?
Idatziguzu albistaria@soziolinguistika.eus helbidera!

Ikerketak
Tolosako ikastetxeetako gurasoen erdiek gaztelerara jotzen dute, haurrak aurrean ez daudenean
Galtzaundi euskara taldeak Gurasoen Hizkuntza Erabileraren Neurketa egin du Tolosan; aurrera begira
lanean jartzeko abiapuntuak zehaztuko ditu, orain, euskara taldeak.

Euskara liderrak identifikatzeko eta garatzeko metodologia
HIZNETeko sakontze egitasmo honetan, Izar Larrañagak, Iñaki Markoren (EHU) “Hizkuntza-eraldaketa
organizazioetan: Esperientzia eta modelizazioa” doktore tesia oinarri hartuta, euskara plan batean dauden
lidergo motak identifikatu, bakoitzaren inguruko hausnarketa egin eta hobetzekoak identifikatzeko eredua
garatu du.
Familien hizkuntza ohiturak
Manex Edozaintzi-Etxart Kolegioa Lartzabalen kokatua da. Benafarroa eta Zuberoko ikastoletako ikasleak
bilduz Seigarrenetik Baxoa arte. Orotara 155 ikasle dira, burasoak 259 direlarik.

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Eusko Ikaskuntzaren mendeurrena: programa aurrerapena
Eusko Ikaskuntzaren sorreraren mendeurreneko ospakizunerako atzerako kontaketa hasi da. 2018ko
irailean mendea beteko da Eusko Ikaskuntzaren jaiotza ekarri zuen Oñatiko lehen kongresua egin zenetik.

Gazteak-euskara binomio dinamikoa: erabilera sustatzeko gakoak
Foroak eta Mintegiak. Ordutegia eta data: 2017/03/31n izango da, 09:00-14:00etara.

Presentació de l’informe sociolingüístic sobre el Cens de 2011 a Aragó: L’aragonés y lo catalán en
l’actualidat
Acto de presentación. L’ARAGONÉS Y LO CATALÁN EN L’ACTUALIDAT. Analisi d’o Censo de 2011. Censo de
hablantes de aragonés y catalán en Aragón. Características sociodemográficas de los hablantes. Nivel de
uso de las lenguas. Transmisión familiar de las lenguas.
II Cicle de Conferències sobre Sociolingüística a les Terres de l’Ebre “Llengua, Societat i Poder”:
«L’escola i la revitalització del català: la llengua a l’aula i al pati»
El II Cicle de Conferències sobre Sociolingüística a les Terres de l’Ebre “Llengua, societat i poder”, enguany
titulat “L’escola i la revitalització del català: la llengua a l’aula i al pati”, abordarà la situació de la llengua
catalana a l’escola i entre els joves, així com el sentit de la immersió lingüística a les escoles de Catalunya.
Complèxica 11 – Seminaris per a la transdisciplinarietat
El dijous 9 d març del 2017 tindrà lloc l’onzena sessió de la sèrie Complèxica – Seminaris per a la
transdisciplinarietat, organitzats pel Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística i el Projecte.

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Bibliografia sociolingüística: dret lingüístic i història de la llengua
Novetats bibliogràfiques al Centre de Documentació Sociolingüística (Generalitat de Catalunya). Canvis
produïts en els darrers anys respecte als drets lingüístics a Catalunya: bibliografia preparada pel Centre de
Documentació en Política Lingüística sobre Dret lingüístic a Catalunya.
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BIBLIOGRAFIA - El dret lingüístic a la Unió Europea (2010-2016)
BIBLIOGRAFIA - El dret lingüístic a l'Estat espanyol (2010-2016)
BIBLIOGRAFIA - El dret lingüístic a Catalunya (2010-2016)

Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira (liburutegi@habe.eus), beraiek
arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

Bestelakoak
Elegunea
Elegunea hizkuntzak ikasteko baliabideak biltzen dituen ataria da. Gune honen bidez herritarren eskura
jarri nahi dira hizkuntzak ikasteko Interneten dauden dohaineko baliabideak. Elegunea hizkuntzak ikasteko
baliabideak biltzen dituen ataria da.
"Hizkuntza eskubideak bermatzea ere auzitan jartzen dute batzuek"
Euskararen Plan Estrategikoa, foru dekretu berria... Tantaka ari da Nafarroako Gobernua euskarari
buruzko neurriak hartzen, zenbait eragile politikok nahiz mediatikok sortutako giro gaiztoari buelta
emateko helburuarekin.
Ipar Irlandan gaelikoa bultzatzeko baino poloniera sustatzeko plana?
Gaelikoaren aldeko herritarrak lehen ministroaren adierazpenekin haserretu dira eta kalera atera dira.
Lehen ministroak kanpainan esan du Alderdi Demokratiko Unionistak ez duela inoiz gaelikoaren aldeko
planik onartuko. Lehen ministroak kanpainan esan du Alderdi Demo...
Lekuona Saria: sari-emate ekitaldia

Martxoak 25, larunbatean 2016ko Manuel Lekuona Saria emango zaio Jean-Louis Davant filologo eta
euskaltzaleari, Ürrüstoi-Larrabileko Herriko Etxean goizeko 10:30tan.
Ama-hizkuntzaren egunaren aitzakian
Euskararen transmisioa guraso hiztun berrien familietan - Infografia
A Mesa pola Normalización lingüística presenta unha ILP para facer efectivo e real o dereito a usar o
galego nas relacións de consumo
Contou co respaldo de organizacións de consumidores, sindicais, e persoas destacadas do empresariado,
a cultura, o dereito e universidades. A Asemblea xeral escolleu nova directiva e reelexiu Marcos Maceira
como Presidente.
Why multilingualism is good for economic growth
Top US economist Larry Summers recently tweeted this in relation to America’s focus on its so-called
special relationship with the UK. And he’s right. The economic impact on the US – or any other country –
that closes off its trade barriers with countries that are different to it would be enormous.

