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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Lan eskaintza: ikerlari/teknikaria
Soziolinguistika Klusterrak pertsona bat behar du bere lan taldea osatzeko, urtebeterako
gutxienez eta jarraitzeko aukerarekin.

—
Ikerketak
Txerra Rodriguez: “Euskara elkarteek erabilera diskurtsoaren erdigunera
eramateaz gain, praktikak bultzatzeko mekanismoak sortu dituzte”
(Topagunea) Txerra Rodriguez (Derio, 1977) ez da hasiberria euskara elkarteen
mugimenduan. Herriko Tximintx elkartearen sorrerarekin murgildu zen euskaltzaleen
mugimenduan eta geroztik bide oparoa egin du euskalgintzan militante modura,
profesionalki eta soziolinguis...

Català sota mínims
(El Punt Avui) La presència de la llengua en les plataformes de distribució digital Netflix,
HBO, Disney+ i Amazon és nul·la o residual. Filmin i Movistar+ són les excepcions.
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A USC imparte en galego o 22% das horas de docencia
(Consello da Cultura Galega) O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de
Santiago publica, no último número do seu boletín O Cartafol Dixital, os datos sobre usos
lingüísticos na actividade docente no curso 2020-2021. En termos xerais, actualmen...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Udalek eremu sozioekonomikoan eragiteko gakoak emango ditu Udaltopek
(Udaltop) Udaltop Udaletako Euskara Zerbitzuen Topaketa online egingo dugu, aurreko
edizioan bezala. Maiatzaren 5ean eta 6an izango da, eta aurreko edizioari jarraipena
emanez, eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko gakoak emango dira,
hain zuzen, uda...

Hizkuntza Gutxituen XVIII. Nazioarteko Biltzarra egingo da martxoaren 24tik
26ra, online
(Unibertsitatea.net) Hizkuntza Gutxituen Nazioarteko Biltzarra antolatu du UPV/EHUko
NOR Ikerketa Taldeak martxoaren 24tik 26ra. 40 urtetik gora duen kongresua da, bi urterik
behin antolatzen dena eta antolatzaileen esanetan "diziplina arteko elkarrizketa sortzea da
...

Euskara jakiteak motxila arintzen du, baina zeharo ez
(Argia) Palmira Dual Jiménez irundarra da. Gipuzkoako Emakume Ijitoen elkartean egiten
du lan. Tarana Karim Azerbaijanetik etorri zen duela hainbat urte. Tolosaldea eskualdeko
Hernialde herrian bizi da. Emakumeen eskubideen alde eta arrazakeriaren aurkako
borrokan a...

Euskalgintzaren mapa formakuntza saioa
(Topagunea) Barne formazio saioa eskainiko du Euskaltzaleen Topaguneak bere kide
guztiei

zuzenduta

datorren

martxoaren

3an.

Euskalgintzaren

mapa

izenburuko

prestakuntza saioaren helburua euskalgintza deitzen dugun gizarte eragileen sarearen
ezagutzan sakontzea da. Ho...

Burujabetza eta euskara, bide beretik
(Berria) Zer eragin dauka burujabetza gabeziak hizkuntzaren normalizazioan? Euskararen
ikuspuntutik, zertarako behar dugu burujabetza? Zer ekarpen egin diezaioke euskalgintzak
burujabetza prozesuari? Horren inguruan hausnartu zuten atzo Hizkuntza eta politika,
normal...
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Presentation: reporting on Regional or Minority Languages in the EU.
Practical assessments
(NPLD) In 2019 NPLD organised the first call for projects to encourage its members to
strengthen interregional cooperation when it comes to language promotion and to jointly
work on projects that could benefit all the language communities of the Network at local,
reg...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Language as a resource: public sector discourse on the role of regional
minority and community languages in integration and employment
(Current Issues in Language Planning) Kathleen Easlick. This paper presents a thematic
analysis of public sector discourse on the values assigned to regional minority and
community languages within the UK and Finland. This paper draws from semi-structured
interviews ...

Defiance within the decline? Revisiting new Welsh speakers’ language
journeys
(Journal of Multilingual and Multicultural Development) Rhian Hodges. The Welsh
Government’s Welsh language strategy, Cymraeg: A million Welsh speakers [Welsh
Government. 2017a. Cymraeg 2050: A Million Welsh Speakers. Cardiff: Welsh Government],
aims to increase th...

S. Byrne: Independence, Language and Identity in Modern Catalonia
(Xarxa CRUSCAT) "Independence, Language and Identity in Modern Catalonia: A Study in
Socio-Cultural and Socio-Political Allegiance". The processes associated with globalisation
have seen Catalonia become an increasingly ethnolinguistically diverse region. A vibrant c...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Minority language speakers risk being left behind due to lack of
multilingualism in COVID-19 education response
(Unesco) The COVID-19 pandemic has only magnified the existing challenges in literacy and
learning: Around 773 million young people and adults still lack basic literacy skills (UIS), and
40 % of the global population doesn’t have access to education in a language t...
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Euskara teknikari postuak sortzeko xedea hedatu da Ipar Euskal Herriko
hainbat herriko etxetan
(Argia) Orain arte, Miarritzen, Baionan eta Hendaian bakarrik dituzte euskara teknikariak.
Uztaritze eta Urruñan adibidez, inguruko herri batekin erdiz erdi hartzeko ideia dute, nahiz
eta ez den oraino zehaztua. Apirilaren 15a aintzin zehaztu behar dituzte aintzinko...

Euskara: pribilegioa, ardura, eskubidea
(Berria) AEKren Artezkaritza Kontseilua. Egun, munduan, 6.000 hizkuntza inguru daude, eta
haietariko asko gutxituak dira, Euskal Herrian bertan ondo dakigun moduan. Unesco
erakundeak argitaratu duen hizkuntzen atlas berrituaren arabera, 2.473 lengoaia gutxitu
daude m...

Hizkuntza Berdintasunaren
ibilbidearen iparrorratz

Hausnarketa

Estrategikoa,

lau

urterako

(Gipuzkoako Foru Aldundia) 2020-2023 aldirako da Hausnarketa Estrategikoa eta, horren
bidez, 2023an zein egoeratan egon nahiko lukeen irudikatu du zuzendaritzak. Dokumentu
osoa HBZNren webgunean dago eskuragarri, "Nor gara?" izeneko atalean.. Hizkuntza
Berdintasuneko...

Euskara Nafarroan berreskuratzeko ikastolen eragina, dokumental batean
jasota
(Naiz) Nafarroako Ikastolen Elkarteak (NIE) Nafarroako ikastolen mugimenduak euskararen
berreskurapenean, transmisioan, sustapenean eta zabalkundean izan duen eragina
jasotzen duen dokumentala aurkeztu du ostiral honetan.

Babeslea:

Bazkide partaidea:

4

