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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Soziolinguistika Klusterraren eta Bat aldizkariaren webgune berrituak prest
Webgunea da gaur egun erakunde batek eta aldizkari zientifiko batek sortzen dituzten
edukiak interneten plazaratzeko euskarri nagusia. Erabiltzaile eta irakurleekin harremana
eta komunikazioa errazteko asmoz, Soziolinguistika Klusterraren eta Bat Soziolinguistika
Ald...

Galdeidazu: Zer norabidetan jardun behar dugu gazte-nerabeen artean
euskararen erabilera igotzeko?
Pablok Suberbiolak hausnarketa batzuk idatzi ditu Hik Hasi aldizkarian, pasa den urteko
#ESJardunaldia-n entzun eta esandakoetatik tiraka: Zer norabidetan jardun behar dugu
gazte-nerabeen artean euskararen erabilera igotzeko?

Herritarrak eta euskara: tokian tokiko hizkuntza-aktibaziorako gakoak eta
prozesuak
(ALEA) Apirilaren 20an, Maialen Iñarrak eta Zesar Martinezek gidatu zuten
#EragitekoJanzten jardunaldien 3. saioa: "Herritarrak eta euskara: aktibaziorako gakoak"
Sarburu Elkartea eta Abetxukuko Euskara Elkarteak ere parte hartu zuten.
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—
Ikerketak
Iñaki Arregi ikerketa bekaren bigarren deialdia zabaldu du UEMAk, eta
irekita dago lanak aurkezteko epea
(UEMA) Iñaki Arregi ikerketa beka sortu zuen UEMAk 2019an, udalerri euskaldunen
garapena aztertzeko, ikerketa sustatzeko eta euskal soziolinguistikaren inguruko ezagutza
areagotzeko. Orain bigarren deialdiaren oinarriak zabaldu ditu, eta laguntza jaso nahi
duten egi...

Analysing the EU agreements with Spain and the UK on the use of Regional or
Minority Languages. A practical assessment
(NPLD) By Eva Pons Parera and Katharina Jiménez Weese from University of Barcelona.
Coordinated and edited by Vicent Climent-Ferrando. The final version of the two reports
produced thanks to the first edition of the NPLD Grants (2019) is already available on-line.

Accessibility for Regional or Minority Languages to EU programmes. A
practical assessment
(NPLD) By H. Kuipers-Zandberg and A.F. Schukking at Mercator European Research Centre
on Multilingualism and Langauge Learning. Coordinated by Cor van der Meer (MercatorFryske Akademy) and Vicent Climent-Ferrando (Government of Catalonia). The final version
of the t...

Ikerlan batek dio loturak daudela euskararen eta naturaren balioen artean
(Berria) Ikusita ez dela ohikoena izan hizkuntzak aldagai gisa hartzea naturaren balioak
ikertzean, harrituta zeuden Unai Pascual BC3ko ikertzailea (Basque Centre for Climate
Change) eta Dylan Inglis Bristolgo Unibertsitatekoa (Erresuma Batua). Zeregin horri heldu
zi...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Ikusgarritasuna eta prestigioa,
erronketako bi, aztergai

euskal

kulturak

Nafarroan

dituen

(Naiz) Nafarroan euskal kulturak dituen erronkak aztertuko dituzte ‘Hari izpia hartzen’
jardunaldietan. Iazko urtarrilean Iruñean egin zituztenen jarraipena izango dira maiatzaren
28an Atarrabian eta uztailaren 1ean Leitzan eginen dituzten topaketa hauek. Mikel ...
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TAILERRA: Euskara harrera hizkuntza
(Bilgune Feminista) Hizlariak: Agurne Gaubeka, Haizpea Abrisketa eta Yasmine Khris
Maansri. Apirilak 29. Iruñerria. Atarrabiako Kultur etxean. 19:00etan

Nork bere hizkuntzan ere bizi nahi
(Argia) Amazigera, kurduera, sorabiera, lakota, nasa yuwea… aurrera doa hango eta
hemengo hizkuntza gutxituak ezagutzeko Hitz Adina Mintzo zikloaren 6. ikasturtea
Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxean, Beñat Garaio eta Ainhoa Moron koordinatzaileek
gidaturik. Inon...

Erabaki politikoa al da musika euskaraz egitea?
(Argia) 40 lagun inguru bildu dira Larraina euskara elkarteak eta Zumaiako Udalak
elkarlanean antolatzen duten zikloaren azken saioaz gozatzera. Lehen begi kolpean
elkarren artean zerikusi gutxi duten hiru sortzaileren arteko hizketaldia dela pentsa dezake
entzuleak,...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Hizkuntzen erabilera malgutzen ingeles bidezko ikasgaian: translanguaging
Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU)
(HABE) Beñat Muguruza. Mundu osoan ugaritzen ari da ingeles bidezko irakaskuntza, baita
unibertsitate mailan ere. Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) ingelesez ematen den
ikasgai bati erreparatu diogu ikerketa honetan. Zehazki, Gizarte Hezkuntza graduko
ikasgai...

Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears: tres
fonts de dades en relació
(Treballs de Sociolingüística Catalana) Xisca Castell, Joan Melià i Maria del Mar Vanrell.
Aquest article analitza la relació entre el coneixement de la llengua, l'ús lingüístic i el
consum cultural en llengua catalana per part dels joves d'entre 15 i 29 anys ...

Ethical and Methodological Issues in Researching Young Language Learners
in School Contexts
(Multilingual Matters) Annamaria Pinter, Kuchah Kuchah. Join us on 6th May, 4pm UK time
for a book discussion and audience Q&A with series editor Janet Enever and authors Maria
Britton, Annamaria Pinter and Kuchah Kuchah! Register here: http://ow.ly/Bnmx50EtSG3
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Multilingualism and climate justice: The role of linguistic diversity in
environmental conservation
(Journal of Sociolinguistics) Rosalie Edmonds. Abstract: This commentary examines
environmental conservation work as a site of climate (in)justice, drawing from fieldwork at
a highly multilingual Cameroonian wildlife sanctuary, as well as prior work on linguistic
div...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Nafarroako Pirinioetako Plana bertako euskalkien berreskurapena eta
ikusgarritasuna bultzatzen ari da
(Gara)

Eskualdeko

euskalkien

berreskurapena

eta

ikusgarritasuna

bultzatzea

da

Nafarroako Gobernuaren Pirinioetako Planaren barruan egiten ari diren dinamizazioekintzetako bat. Horretarako, “Bortuetako euskalkiak” izeneko foroa egin zuten atzo Ariben.
Hogeita ham...

"Inportantea iruditzen zaigu esparru zientifikoan eta akademikoan euskarak
leku propio bat izatea"
(Unibertsitatea.net) ELEBILAB (UPV/EHUren Elebitasunaren Laborategia) hasieratik izan da
Ikergazte kongresuaren laguntzaile. Ibon Manterola Garate eta Amaia Munarriz Ibarrola
bertako kide dira eta Ikergazte kongresua ondo baino hobeto ezagutzen dute. Partehartzailee...

Babeslea:

Bazkide partaidea:

4

