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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRAREN XV. BATZAR OROKORRA
2019ko martxoaren 28a, osteguna. Martin Ugalde Kultur Parkea, Andoain

Maria-Jose Azurmendik jaso du Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria
Euskal soziolinguistikaren garapena aitortu eta eskertu dio, horrela, Eusko Ikaskuntzak,
martxoaren 13an Donostiako Miramar Jauregian ospaturiko ekitaldian. Bertan, Itsaso
Olaizolak eta Belen Urangak egin diote eskaintza hitzak.

—
Ikerketak
Doktorego aurreko ikerketa-kontratua eskaintza (Mintzola Ahozko Lantegia
eta Euskal Herriko Unibertsitatea)
Mintzola Ahozko Lantegiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) arteko lankidetzari
esker sorturiko ikerketa kontratu honen helburu nagusia euskaraz egiten den ahozko kultur
sorkuntzari buruzko ikerketa zientifikoa bultzatzea da; esan nahi baita, antzerkigintz...
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Suitzako datu soziolinguistiko eguneratuak eskuragai.
2017ko datuen arabera frantsesaren erabilerak hazkunderako joera du, alemanieraren
erabilera, berriz, joera beherakorra.

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
37 Congreso Internacional de AESLA (Valladolid)
Bilingualismo y lenguas en contacto. 27-29 de marzo de 2019.

“Komunikazioak zer behar duen? Sormena!”
“Komunikazioak zer behar duen? Sormena!” . “Soziolinguistika hiztegi txikia”. Hala du izena
Oihaneder euskararen etxeak eta UEUk elkarlanean antolatutako ikastaroak, 2019ko
urtarriletik maiatzera martxan dagoenak. Asmoa, hilabete bakoitzean gizartearen esparr...

Mexikoko yukatanen hizkuntza biziberritzeaz
Otsailean Jon Sarasuak zuzendutako saioekin amaiera eman zaio Mexikoko Yukatanen lehen
aldiz antolatu den Hizkuntza Biziberritzeko Estrategiak diplomaturari.

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
La promoció de l’ús de la llengua des del sistema educatiu: realitats i
possibilitats. F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.)
El present llibre posa a l’abast de la comunitat universitària i educativa en general un conjunt de
textos i recursos que faciliten la reflexió sobre la promoció de l’ús i la identificació amb la
llengua catalana. S’estructura en tres blocs temàtics. En p...
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
Gaskoiarentzat hizkuntz politika bat iragarri dute
Euskal Elkargoak heldu den martxoaren 16an eginen duen kontseiluan, gaskoi okzitaniarraren
sustapenerako 50.000 euroko aurrekontua bozkatuko du.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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