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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Gramatikaren Irakaskuntzari buruzko III. Nazioarteko Kongresua (Congram)
Bartzelonan
Pasa den urtarrileko 23, 24 eta 25ean Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Hezkuntza
Zientzien Fakultatean egin zen Gramatikaren Irakaskuntzari buruzko II. Nazioarteko
Kongresua. Soziolinguistika
Unibertsitateko Leire...
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Ikerketak
Euskaraldiko parte hartze datuen azterketa egin du Gaindegiak
(Euskaraldia) Gaindegiak (Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia),
Euskaraldiko parte-hartze datuak hartu eta zenbakitara ekarri eta irakurri ditu. Hala, partehartzaile kopuru osoaz gain, ikusi ditzakegu datuak lurraldeka eta eskualdeka banatuta, adin
tarteeta...

—
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Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Euskaltzaindiaren Iruñeko biltzarra: hitzaldien bideoak
(Euskaltzaindia) Hizkuntza gutxiagotuak jagon, euskaraz bizi - XXIII. Jagon jardunaldiko
bideoak eskegi ditu Akademiak Youtubeko atarian.

Ahozko komunikazioa hizpide Euskaltzaindiaren mendeurreneko laugarren
biltzarrean
(Euskaltzaindia) Euskaltzaindiak Mendeurrenaren baitan antolatzen duen laugarren
jardunaldi akademikoa otsailaren 14an izango da, Gasteizko Artium Museoan. Bertan,
ahozko komunikazioaren ertzak landuko dira. Hiru hitzaldik osatzen dute jardunaldiaren
bizkarrezurra:

"Malas Linguas" jardunaldien hirugarren saioa: gazteria eta hizkuntzaren
transmisioari buruz Santiago de Compostelan
(CTNL) A Deputación da Coruña organiza a terceira sesión das xornadas Malas Linguas, que
terá lugar o vindeiro 1 de marzo e estará centrada na transmisión lingüística en contextos
diferentes ao ámbito familiar. Estas xornadas, estruturadas en catro sesións, están...

Revitalise: hizkuntza-biziberritzea eta gizarte eraldaketari buruzko mintegia
Britainia Handian
(Revitalise) Eskozia, Gales eta Europako beste hizkuntza gutxituetako adituekin mintegiak
egiten ari dira Revitalise ikerketa-taldearen gidaritzapean. 2017tik 2019ra lau mintegi eta
kongresu bat egitea aurreikusi zen. Laugarren mintegia, 2018ko irailan egitekoa zena,
otsailaren 1...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
The Oxford Handbook of Endangered Languages (Eds. K. L. Rehg and L.
Campbell)
(Oxford Press) The Oxford Handbook of Endangered Languages, in thirty-nine chapters, provides
a comprehensive overview of the efforts that are being undertaken to deal with this crisis. Its
purposes are (1) to provide a reasonably comprehensive reference volume, with the scope of t...
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
Hurrengo Euskaraldia 2020an izango da, eta entitateen jarduna izango du
ardatz
(Sustatu) Euskaraldiaren bigarren edizioa 2020. urtean izango da. Bi urtean behin antolatuko
da hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen ekimen soziala. Bigarren edizioko berrikuntza
modura, era guztietako entitateek (erakunde publikoak, enpresak, saltokiak, elkarteak…)
bera...

Henrique Monteagudoren iritzi artikulua galegoaren bilakaeraz
(La voz de Galicia) Galegoaren Erret Akademiako idazkariak La Voz de Galicia egunkarian
idatzi du "Cando os feitos falan, as linguas calan" izenburuko iritzi-artikulua.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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