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Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Herriko Etxeetako arduradunekin hizkuntza-lidergoaren inguruko saioa
Abenduaren 19an Izurako (Behe Nafarroa) Herriko Etxean hainbat udaletako hautetsiekin
hausnarketa saio bat bideratu zen gai honekin: "Nolako lidergoa da enea? Herriko Etxeen
arduradunen lidergoak eta aplikazioa hizkuntza gaietan".

Fryske Akademyrekin bilera
Frisieraren akademia nagusia den Fryske Akademy erakundearen ordezkari Hans Van De
Velde Soziolinguistika Klusterraren bulegoan izan da abenduaren 4an. Ikerlaria eta
akademiako kudeaketa taldea Mikel Zalbide euskaltzainak lagunduta ibili da Euskal Herriko
hainbat era...

AzpeitHika gaztetxoen kartel erakusketa izango da Sanagustin Kulturgunean
Osg, 2018-12-06 09:06Azpeitian hitanoaren erabilera eta haren arauak nola bizi dituzten
landu dute Azpeitiko ikastetxe guztietan 10 urteko gaztetxoek. Lanaren emaitzetako batzuk
erakusgai izango dira Sanagustinen Abenduaren 3tik 10a bitartean.Hitanoa lantzeko sortu
d...

1

47. zenbakia
2018ko abenduak 5 - 20

—
Ikerketak
Libe Alvarez Iruguenpagate: Euskararen erabileraren aldeko motibazioak
gazteengan
(Eusko Ikaskuntza) Artikulu honen egilea Eusko Ikaskuntzaren ‘Gazteak –euskara binomio
dinamikoa: erabilera sustatzeko gakoak’ deialdiaren irabazletako bat izan zen. Bere Master
Amaierako Lan-a ‘Euskararen erabileraren aldeko MOTIBAZIOAK gazteengan’ gaian
txertatzen da. Orain...

"Euskara batua Iparraldean" ikerketa
(EKE) Euskara eskuz esku (EEE) ikerketa bat da, Isabelle Duguine eta Battittu Coyosek
deramatena, Euskaltzaindiaren itzalean. Ikergaia da Euskara Batua Ipar Euskal Herrian.
Ikerketan partu hartu nahi dutenek galdetegia eska dezatela bati edo besteari. Gogotik
onartuko dute...

Convocada una beca de col·laboració amb el CUSC
(CUSC-UB) El Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de
Barcelona (CUSC-UB) hem convocat una beca de col·laboració per desenvolupar tasques
de gestió i de suport als projectes de recerca del centre entre l’1 de febrer de 2019 i el 30

de ju...
Irlanda Iparraldeko irlandera hiztunen gehiengoak hitz sorta bat soilik
ezagutzen du
(Belfast Telegraph) Almost half of people with an understanding of the Irish language only
know the most basic terms, new official figures indicate. The survey, conducted by the
Northern Ireland Statistics and Research Agency, suggested that 15% of the population
here said they could un...
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Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Topaldia 2019: Euskaltzaleen mugimendu berritura bidean
(Topagunea) Urtero bezala, Topaldia jardunaldia egingo dugu urtearen hasieran. Hurrengoa
2019ko urtarrilaren 31n izango da, lehen aldiz Bilboko EHUren Bizkaia Aretoan.
Euskaraldiak euskaltzaleen mugimendua berritzeari begira ekarri dituen aukera, erronka
eta arriskuek ardaztuko ...

Soziolinguistika hiztegi txikia. Arabatik Euskal Herria "Hausnartu"
(UEU) UEUk eta Oihaneder Euskararen Etxeak elkarrekin antolatutako hitzaldi ziklo honetan
Soziolinguistika Klusterraren Hausnartu sariak oinarri hartu eta Araba eta Gasteizera
ekarriko dira, ikerketa eta ezagutza soziolinguistikoa gizartearen esku modu dibulgatibo
eta erak...

Euskaltzaletasuna eta Feminismoa ikastaroa Bilbon
(UEU) UEUk, Jakin Aldizkariak, Gabriel Aresti Euskaltegiak eta Kafe Antzokiak elkarlanean
antolatuta, Euskaltzaletasuna eta Feminismoa: zer ikasi, hura elikatu ikastaroa eskainiko
dugu Bilbon. Euskara eta generoa ere ez doaz aparte, eta, horrenbestez, biak, euskara eta
gen...
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Liburuak eta artikulu zientifikoak
Euskararen egoera jorratu du Hermes aldizkariaren 60. zenbakiak
(Euskaltzaindia) Euskaltzaindiaren eta Sabino Arana Fundazioaren ekimenez eta Euskal
Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hizkuntza-politikako arduradun
nagusien eskutik, 'Euskararen erabileraren gakoak' izeneko mintegia egin zen uztailaren
12an, euskararen etorki...

Historia social da lingua galega
(HABE liburutegia) Fundamentado nun sólido marco conceptual e metodolóxico que
cuestina tópicos e doutrinarismos, este libro constitúe unha achega fundamental e
enriquecedora ao coñecemento do noso pasado desde a perspectiva da Sociolingüística. A
través das súas páxinas, pó...

Toni Mollá: La llengua de la plaça: l’espai públic, el mercat i la política
lingüística [BIDEOA]
(CUSC-UB) En aquest enllaç hi trobareu un resum de l’últim seminari del CUSC, que va tenir
lloc el passat 16 de novembre i en què Toni Mollà va presentar-nos el seu últim llibre de
temàtica sociolingüística: La llengua de la plaça: l’espai públic, el mercat i la ...

Llengua i Dret (70. zbk)
(GenCat) Aquest mes de desembre es publica el número 70 de la Revista de Llengua i Dret /
Journal of Language and Law. Amb aquest número la Revista inicia una línia d’estudis
sobre els reptes que la transformació digital de la societat i de les institucions planteja a l...

Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.
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Bestelako albisteak
Euskararen estrategia digitala: Hausnarketarako ideiak
(Sarean.eus) Ingurune Digitala aldatuz doa. Egunetik egunera ikusten ditugu berrikuntzak,
eta etengabe aldatzen zaigu teknologiarekin dugun harremana. Teknologiak inguratzen
gaitu, eta harreman honetan hizkuntza ezinbestekoa da gaur egun. Alor honetan ere
euskarak bere bidea egin...

Hizkuntza Biziberritzeko Estrategiak aditu ikastaroa amaitutzat eman dute
Hizkuntzaldia ekitaldiarekin
(Garabide) 2018ko udazkenean Garabide Elkarteak eta Mondragon Unibertsitateko HUHEZI
fakultateak antolatu duten Aditu Ikastaroan 12 hizkuntza gutxiagotutako 21 aktibistek
parte hartu dute. Formazioak 300 klase ordu baino gehiago hartu ditu barne eta, horren
osagarri, 21 bisita ...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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