104. zenbakia
2021eko uztailak 9 – uztailak 22

—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Badalab hizkuntza eta berrikuntzarako
erakundeek eta euskalgintzak elkarlanean

laborategia

abiarazi

dute

Euskararen biziberritzea eta hizkuntza berdintasuna sustatzeko esperimentazio gune
erreferentziala bihurtzea du helburu; oinarrian izango duen partzuergoa eratu dute
Gipuzkoako Foru Aldundian egindako sinadura ekitaldian

Imbabura probintziako kitxua komunitatearekin hizkuntza-lankidetzan
Soziolinguistika Klusterrak Imbaburako kitxua komunitatearekin hizkuntza-lankidetza
proiektu integralean parte hartuko du. Egitasmoa Garabide Elkarteak koordinatzen du eta
helburua Imbabura probintziako kitxua komunitatea hizkuntzen biziberritzean trebatzea
da.

Gipuzkoako hizkuntzen mapa: hizkuntza-aniztasunaren azterketa, euskara
biziberritzearen testuinguruan
[Euskera aldizkaria - Euskaltzaindia] Euskera aldizkariko 65. zenbakiak Belen Urangaren
artikulu hauxe dakar. Gipuzkoako hizkuntza-aniztasunaren mapak azaltzen du Gipuzkoako
biztanleek zein hizkuntza hitz egiten dituzten. Azterketaren emaitzak erakusten du
Gipuzko...
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«Pandemia hau estres proba bat izan da euskararentzat»
[Berria] COVID-19aren pandemiak komunikazio publikoan jarduten duten Euskal Herriko
erakundeen komunikazioan izan duen eragina aztertu du EHUk eta Soziolinguistika
Klusterrak osatutako ikerketa talde batek. Irati Agirreazkuenaga eta Eduardo Apodaka dira
COVID-19aren ...

“Ezer egiten ez denean, euskara askoren arteko bat da hizkuntza
aniztasunaren erdian”
[ARGIA] Zenbakiak gogoan harturik etorri da Beñat Garaio (Gasteiz, 1990) elkarrizketara. Sei
ikasturte egin ditu Gasteizen Hitz Adina Mintzo zikloak; 43 hitzaldi, 42 hizkuntza, 61 hizlari
izan dira orotara. Eta, bestalde, entzuleak, noiz gehixeago, noiz gutxixeago...

—
Ikerketak
Bigarren hezkuntzako eta unibertsitateko ikasleen ikus-entzunezkoen
kontsumoa eta IKTen erabilera
[Ikusiker] Ikusiker Panelak Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gazteek daukaten
ikusentzunezkoen kontsumoa eta Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT), erabilera
aztertzea du helburu.

Un treball sobre l’ús identitari i polític de la llengua a Navarra i el País
Valencià guanya el Premi Jesús Tuson sobre diversitat lingüística
[Xarxa Vives d'Universitats] ’obra «Llengua, política i identitats. La dreta en l’ús de la llengua
i de la identitat en la lluita per l’hegemonia social i política de Navarra i del País
Valencià» ha resultat guanyadora del III Premi Jesús Tuson sobr...

Ikerketa proiektu eta GRAL sari bana ditugu banatzeko
[Mintzola] UPV/EHUko Mikel Laboa Katedrarekin elkarlanean antolatu ditugu deialdiak:
2.000 euroko proiektu sari bat eta 500 euroko GRAL sari bat eskainiko ditugu.
Kilometroekin Goierriko ahozko ondarea ikertzeko beka esleitu berritan, bi ikerketa deialdi
jarri ditugu...

The effects of COVID-19 on Welsh language community groups: survey results
[Galesko gobernua] To find out how COVID-19 and its restrictions have affected Welsh
language community groups, an on-line survey was carried between 14 September and 9
October 2020.
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—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Zabalik dago urrian egingo den 'Euskara ala Ezkara ertzetan? jardunaldietan
izena emateko epea
[Elgoibarko Izarra] ‘Euskara ala ezkara ertzetan?’ jardunaldiak antolatu dituzte Elgoibarren
urriaren 16rako. "Euskaldun identitateak XXI. mendean " izenburupean bi hitzaldi eta beste
bi mahai-inguru izango dira, eta urtero legez, euskalgintzan itzal handia dute...

Euskararen Legearen arrastotik, hizkuntza biziberritzeko bide eta erronka
berriak
[Euskaltzaindia] Euskararen biziberritzerako bidea aurrera doa gizartearen esparru
guztietan, baina oraindik ere erronka handiak eta askotarikoak gainditu behar ditugu
etorkizunari begira. Testuinguru horretan, Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak
mintegi bat ...

Mundu hobea asmatu, euskaraz
[Berria] Euskal hiztun komunitatean euskara ardatz izanen duen bizi ilusioa nola berpiztu?
Halako galderen inguruan aritu ziren UEU Udako Euskal Unibertsitatearekin Mintzalasaik,
Euskal Elkargoko eta Hendaiako Herriko Etxeko euskara teknikariek antolatu ikastaroan, j...

Fer recerca sociolingüística en temps de pandèmia
[Universitat de Barcelona] La nostra trobada anual se centra tant en el què de les
investigacions com en el com. Recerques recents, la majoria dutes a terme en temps de
pandèmia i conduïdes per joves estudiosos de tradicions sociolingüístiques diverses, ens ...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Kudeaketa aurreratua eta hizkuntzen kudeaketa integratua: integraziorako
gida
[Eusko Jaurlaritza] Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak erakunde pribatuetan
hizkuntzen kudeaketa egitea proposatzen du, euskararen aldeko politikak enpresa
pribatuetan balio erantsia sor dezan. Izan ere, HPSk egindako gida honek, erakunde
pribatuen lehiakortasu...

Fifty ways to legitimate your language
[Language Problems and Language Planning] Artikulu honetan Italiako hizkuntza gutxituen
egoera nolakoa den azaltzen da, legediak hizkuntzen bizi-indarrean izan duen eragina
deskribatzearekin batera. Ondoren, hizkuntzak biziberritzeko bideak proposatzen dira.

3

104. zenbakia
2021eko uztailak 9 – uztailak 22

‘New speakers’ on Irish language community radio: new understandings of
linguistic variation on Raidió na Life
[Journal of Multilingual and Multicultural Development] This article examines the use of
Irish on the community radio station Raidió na Life which has broadcast to Dublin since
1993. Based on interviews and focus group research, the article analyses the influence ...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Arantzazulab-en ikerketa elkargunea martxan jarri da hiru unibertsitatetako
40 ikertzailerekin
[Naiz] Arantzazulab-en ikerketa elkarguneak bere bidea hasi du asteazken honetan. EHUko,
Deustuko Unibertsitateko eta MUko 40 ikertzaile eta ordezkari elkartu dira Gandiaga
Topagunean, Oñatin, Arantzazulaben ikerketa markoa elkarlanean diseinatzeko lan saioan.

Joan Mari Torrealdairi omenaldia heriotzaren urteurrenean
[Jakin] Uztailaren 30ean, Martin Ugalde Kultur Parkean, egingo zaio omenaldia Joan Mari
Torrealdairi, Andoainen. Bere heriotzaren urteurrenean, bere ekarpena errepasatuko da
goizeko jardunaldian eta omenaldi ekitaldia egingo da arratsaldean.

NewsSpectrum opens second call for minority-language media in Europe
[NewsSpectrum] The International Press Institute (IPI) and the European Association of
Daily Newspapers in Minority and Regional Languages (MIDAS) together with supporting
partner the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) announce today, ...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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