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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Gipuzkoako hizkuntza-aniztasunaren mapa
proposamenak aurkeztuko dira azaroaren 29an

eta

aniztasunaren

kudeaketarako

Gipuzkoako Hizkuntza-aniztasunaren mapa proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskariz ari da
burutzen Soziolinguistika Klusterra Xabier Aierdi soziologoaren zuzendaritzarekin. Gipuzkoako
hizkuntza-aniztasunaren azterketa egitea du helburu (gaztelania, euskara eta ing...

Euskaraldia ikerketa: herrietako emaitza gehiago egin dira publiko
Azaroan, Euskaraldia ikerketako Usurbilgo, Gasteizko eta Bermeoko emaitzak aurkeztu ditu Uxoa
Anduagak. Datozen egunetan, Zumaian, Zarautzen eta Orion egingo dira aurkezpenak.

—
Ikerketak
Lau beka hizkuntza eta genero berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko
(Eusko Jaurlaritza) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Berdintzen programa jarri du
abian hizkuntza eta genero berdintasunari buruzko ikerlanak sustatzeko. Programa berri honen bitartez lau
beka jarriko dira martxan, ikerlariek euskara eta gene...
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Hizkuntza, turismoa, kultura eta identitatea: hainbat ikerlan
(UEMA) UEMAk eta UEUk, Orioko Udalaren laguntzarekin, antolatutako "Euskara eta turismoa: aukerak
eta arretaguneak jardunaldia" dela-eta, jardunaldi honen oinarri teorikoa izan diren eta hainbat herrialdetan
gai honi buruz dagoeneko egin diren ikerlanak bildu nahi di...

Abian da Gerriko Ikerlan Beka
(Unibertsitatea.net) Gerriko ikerlan beka abian da. Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkarteak, Maizpide
Euskaltegi-Barnetegiak eta Lazkaoko Udalak antolatzen dute eta euskararen irakaskuntza, euskalduntzea
eta alfabetatzea sustatzea dute helburu. Baita euskararen erab...

Bones pràctiques en aragonès i català
(Xarxa CRUSCAT) El català i l'aragonès a Aragó compten amb la manca d'una legislació que les doti
d'estructures fermes per la seva continuïtat i possibiliti els seus parlants el dret a desenvolupar les seves
vides en la seva llengua. Per tant, les iniciatives pe...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Ahozko sorkuntzei buruzko ikerketak, abenduaren 4an Villabonan
(Mintzola) Sei ikertzaileren lanen eta bi argitalpenen berri emango dugu hitzorduan; gainera, gradu
amaierako lanentzat berriki Mintzola Ahozko Lantegiak eta UPV/EHUko Mikel Laboa Katedrak deitutako
saria ere banatuko dugu. Sarrera doakoa da, eta interesa duen edonor...

Kontseiluak urteko irakurketa eta erronkak aurkezteko ditu azaroaren 28an
(Kontseilua) Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak urteko irakurketa eta erronkak aurkeztuko ditu
azaroaren 28an, Orona Gallery espazioan, 11:00etan hasita.

Euskara, errentagarri
(Euskaltzaindia) Jagon jardunaldiaren xedeetako bat ideiak partekatzea, alderatzea eta elkarrengandik
ikastea izanik, mota askotako esperientziak bildu ziren Merkataritza Ganberako aretoan, multzoka. Euskara
txertatzeko planean urrats handiak eman dituzten enpresen a...

Turismoak euskara behar du herria ez «Disneylandizatzeko»
(Naiz) Kezka eta hausnartzeko gogoa nabarmenak izan ziren herenegun UEUk eta UEMAk «Turismoa eta
euskara» leloarekin antolatutako jardunaldietan. Arriskuak eta aukerak identifikatu ziren, eta horien bien
aurrean, euskara ezkutu eta palanka dugula azpimarratu zen.
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El CUSC organitza el curs "Els discursos sobre la promoció del català: perspectives i
argumentaris"
(Generalitat de Catalunya) El CUSC - Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la
Universitat de Barcelona, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura, organitza el curs «Els discursos sobre la promoci...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
2019ko HIZNETeko ikerketa-lanak ikusgai
(Asmoz) Euskal Herriko Unibertsitatea eta Asmoz Fundazioak antolatzen duten hizkuntza-plangintza
graduondokoaren baitan 2019an egindako ikerketa-lanak webgunean ikusgai daude.

Albert Bastardas publica «From language shift to language revitalization and
sustainability»
(CUSC) Albert Bastardas-Boada acaba de publicar, a Publicacions i Edicions de la Universitat de
Barcelona, From language shift to language revitalization and sustainability. A complexity approach to
linguistic ecology. Aquest llibre, concebut originàriament des d’...

Hot off the press: New Media, New technologies & the Charter
(Council of Europe) The Committee of Experts has just published a new report on "New technologies, new
social media and the European Charter for Regional or Minority Languages".
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Bertze hizkera bat sare sozialetan
(Berria) Gazteek sare sozialetan erabiltzen duten hizkera ezberdina da bertze eremu batzuetan erabiltzen
dutenarekin alderatuta. Ezaugarri bereziak ditu mintzaera horrek; alta, ez da bat eta bakarra. Tokian tokiko
euskarak eragin nabarmena du, eta hizkuntza ezberdine...
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Euskaraldia “gehiago, gehiagorekin, gehiagotan” 2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra
(Topagunea) Euskaraldiaren bigarren edizioa hasteko urtebete falta den egunean aurkeztu da 2020ko
azaroaren 20tik abenduaren 4ra egingo den ariketa soziala. Donostiako San Telmo museoan egindako
ekitaldian bigarren Euskaraldiak izango dituen ezaugarri nagusiak aurkez...

“Merezi du amets egiteak eta kolektiboki lan egiteak, hizkuntzaren aldeko borroka gure
bizimoduaren eta lurraldearen aldeko borroka da”
(Garabide) Azken asteotan, Garabide eta Emuneko kideek Tosepanen plan linguistiko-identitarioaren berri
eman dugu. 15 lan-jardunei amaiera emateko, elkarrizketa txiki bat egin diegu bertako bi arduraduni:
Álvaro Aguilar (aholkulari nagusia) eta Lizbeth Sanchez (hizk...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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