Soziolinguistika albistaria
18. zenbakia
2017ko ekainak 22 – uztailak 5

Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Uztailaren 12an aurkeztuko dira Hizkuntzen Erabileraren VII. Kale-Neurketaren emaitzak
Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketak Euskal Herriko kaleetan euskara zenbat erabiltzen den
adierazten du. Datuak aztergai izango dira uztailaren 20an eta 21ean burutuko den EHUko Uda
Ikastaroan (izen-ematea zabalik).

Amaitu da ahozkotasunaren inguruko udako lantegia
Hogeita bost parte hartzaile izan dira uztailaren 3an eta 4an, Donostiako Miramar Jauregian egindako
tailerrean. Olatz Bengoetxea eta Josune Zabalaren izan ditu zuzendari EHUko XXXVI Uda Ikastaroen baitan
hirugarrenez antolatutako ekimenak. Hogeita bost parte hartzai...

Eusle metodologiari buruzko formazio-saioa eskaini dugu
Soziolinguistika Klusterrak ekainaren 26an burutu du Eusle metodologiari buruzko formazio-saioa EHUko
Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskolan. Bertan izan dira Aldahitz ikerketako Garapen Taldeko kide
diren AEK-Ahize, Artez Euskara Zerbitzua, Elhuyar Aholkularitz...

Bretoieraz, okzitanieraz, galegoz eta irlandar gaelikoz diharduten irratien ordezkariak bisitan
Bakea eta Duintasuna Elkarteak, Antxeta Irratiak eta Arrosa Sareak, "Hizkuntza minorizatuak eta irrati
libreak" topaketa antolatu zuten ekainaren 28tik 30era. Bertan parte hartzera etorritako nazioarteko
ordezkariek euskararen biziberritzearen inguruan lanean dihardu...

Ikerketak
Euskaldunak dira 16-24 urtekoen erdiak baino gehiago
(Berria) Zatikatuta eman dituzte seigarren inkesta soziolinguistikoaren datuak. Arabakoak, Bizkaikoak eta
Gipuzkoakoak urrian aurkeztu zituzten, eta Nafarroakoak, urtarrilean. Gaur eman dute Lapurdiko,
Nafarroa Behereko eta Zuberoako emaitzen berri, eta, horiekin bat...

Aktibazioa marrazten
(Emun) Esperimentatzen. Horretan dihardugu Arrasateko euskalgintzako eragileekin. Gaur pozik, eta
hurrena pentsakor. Ikasten. Bi lekutan gabiltza aktibaziorako gakoak izan daitezkeenen gainean lanean,
Arrasaten eta Tolosaldean, Soziolinguistika Klusterreko proiektu b...

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Osasun arloa euskalduntzeko egitekoak, EHU eta Osakidetza eskutik helduta
(Argia) “Osasuna eta Hizkuntza” Udako ikastaroa antolatu dute bi erakundeek. Ekainaren 27ko jardunaren
laburpena duzue ondoko lerroetan.

"Euskara, generoa, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua" ikastaroa zuzenean emango du BERRIAk
(Berria) Galdera asko jarri dituzte mahai gainean. Elkarri lotu dizkiote hizkuntza, generoa, jatorria eta
klasea, eta haiek guztiak bat egiten duten gune edo bidegurutze hori topatzen saiatu. Menperatze asko
daude gai horien atzean, eta ahalduntzerako, esparru bakoit...

Lurraldea eta Hizkuntza. Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (UPV/EHUren Titulua). Matrikulazioa
zabalik.
(UEU) “Lurraldea eta Hizkuntza: Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa” graduondokoa Euskal Herriko
gizartean dagoen kezka berri bati erantzutera dator, Euskal Herriko urbanizazio-prozesuen eragina
hizkuntza-dinamiken aldaketan (bereziki euskararenean) aztertu nahi baitu.

“Berrikuntza sozialaren bideak” jardunaldia antolatu du Emunek urriaren 25erako
(Emun) Emunek antolatuta berrikuntza sozialei buruz hausnartu eta Euskal Herrian dauden praktika
ezberdinak ezagutzeko aukera egongo da.Yayo Herrero berrikuntza sozialeko aditua izango da
jardunaldietako hizlari nagusiaEuskal Herriko esperientzia zehatzak protagonist...

II International Conference on Sociolinguistics (Budapest)
(Xarxa CRUSCAT) Second International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity,
Complexity and Multimodality

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Jakin 220 - Egunen gurpilean: Soziolinguistika - Txerra Rodriguez
(Jakin) Espazio akademikoak. Mari Luz Estebanek Feminismoa eta politikaren eraldaketak liburua
plazaratu berri du Susa argitaletxean, Lisipe bilduman. Liburu mamitsua da, eta nire ustez, betaurreko
soziolinguistikoekin irakurtzeko parada ematen du; ...

Liburu Berriak: Engaging superdiversity
(HABE Liburutegia) This book is the fruition of five years’ work in exploring the idea of superdiversity. The
editors argue that sociolinguistic superdiversity could be a source of inspiration to a wide range of poststructuralist, post-colonial and neo-Marxist int...

Kidetasuna, Nortasuna, Hizkuntza eta Aniztasunari buruzko aldizkaria iragarri du Kanadako J-BILD
ikerketa taldeak
(J-BILD/R-LIDA Editorial Team) The Journal is a semi-annual open access, non-anonymized, peerreviewed journal that publishes scholarly works from all stages of the research cycle, including
research proposals, literature reviews, research articles, and book/article reviews.

Sendra, Vila (2016) “L’estatus de les llengües a la República Catalana: una breu anàlisi del
desenvolupament del debat”
(Xarxa CRUSCAT) Ja està disponible en accés obert una primera anàlisi sobre el debat de l’oficialitat
lingüística d’una Catalunya independent: Sendra, Montserrat; Vila, F. Xavier (2016). “L’estatus de les
llengües a la República Catalana: una breu anà...

1

Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira (liburutegi@habe.eus), beraiek
arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

Algunes consideracions actuals sobre la posició de la llengua catalana en relació amb el dret de la Unió
Europea – Narcís Mir i Sala
(Revista Llengua i Dret) Contràriament al que fa un temps podia ser una perspectiva raonable de millora
progressiva de l’estatus jurídic de la llengua catalana en relació amb el dret de la Unió Europea, la realitat
d’aquest darrers anys mostra de manera forç...

El número 67 de la Revista de Llengua i Dret reflexiona sobre l’estatus jurídic, la regulació i l’oficialitat
de les llengües amb un monogràfic de dret comparat
(Revista Llengua i Dret) L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba de publicar el número
67 de la Revista de Llengua i Dret – Journal of Language and Law, que inclou una secció monogràfica sobre
l’estatus jurídic, la regulació i l’of...








Eva Pons: “Presentació: Llengües i estatus. L’oficialitat importa?”
Iñigo Urrutia: “Crònica legislativa del País Basc”
María del Carmen Bolaño: “Crònica legislativa de Navarra”
Andrés María Urrutia: “El règim de cooficialitat lingüística del nou dret civil basc”
Francesc Xavier Vila: Cagiao y Conde, Jorge; Juan Jiménez-Salcedo (eds.)(2015) «Políticas
lingüísticas en democracias multilingües: ¿es evitable el conflicto?»
Elena Heidepriem: Bibliografia recent d'interès

Mercator Network Newsletter: 133 June 2017
Newsletter focusing on multilingual regions dealing with regional or minority languages, but also
immigrant languages and smaller state languages, with emphasis on language needs arising from
migration and globalization.

Centre de Documentació – Direcció General de Política Lingüística. Azken bildumak:



Noves adquisicions bibliogràfiques. Juny 2017
Butlletí de sumaris. Juny 2017

Bestelako albisteak
Euskara sustatzeko ituna sinatu dute Jaurlaritzak, Nafarroako Gobernuak eta EEPk
(Berria) Alde biko hitzarmenak izan dituzte erakundeek orain arte, Eusko Jaurlaritza erdian zela; batetik,
Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak, eta, bestetik, Jaurlaritzak eta EEP Euskararen Erakunde Publikoak.
Hiruren artean sinatu dute orain itun bat. Iruñean eg...

Berrikuntza palankak
(Gipuzkoako Foru Aldundia) Partaidetza prozesuaren ondorioz identifikatutako “berrikuntza-palankak”
aurkeztu dizkie Hizkuntza Berdintasuneko zuzendariak Euskararen Foroko eragileei. .

"Mesfidantza egongo da, baina gainditzeko gai gara"
(Berria) Elkarlanari buruz mintzo da, euskalgintzaren eta erakundeen artean gutxienekoak lortzeaz. Garai
berria hasi dela uste du Dobaran sailburuordeak, eta, beraz, politika berriak behar direla. Maiz aipatu du
gai bat: euskararen erabilera. Hori du erdigune.

Helduak doan euskalduntzeko proposamena aurkeztu du Kontseiluak sektorearen babes handiarekin
(Kontseilua) Kontseiluaren baitan biltzen den helduen euskalduntze eta alfabetatzearen sektoreak
Doakotasuneranzko bidean izeneko proposamena landu du. Kontseiluak, bere sorreratik hainbat
proposamen jarri du mahai gainean, arlo desberdinetan (Ikasle euskaldun eleani...

Kitxua komunitatea, lortutakoan oinarrituz garapen eta indartze bidean
(Garabide) Ekuadorrek, 2010eko erroldaren arabera, 15.000.000 biztanle ditu. Horietatik %7,3 indigenak
dira eta horietatik %75,23 kitxuak. Gazteleraz gain, hizkuntza ofiziala dena, beste 12-15 hizkuntza indigena
hitz egiten dira eta horietatik handiena kitxuera da. 5...

Peruko hizkuntzen egoera eta erronkak
(Azkue Fundazioa) Pasa den maiatzaren 27an Peruko Jatorrizko Hizkuntzen Eguna ospatu zen eta hori dela
eta egunkari honetan elkarrizketa bat egin zioten bertako Hezkuntza Ministerioko Elena Burga Cabrerari.
Elkarrizketa horrek Peruko hizkuntza aniztasuna hobeto ezagu...

Ester Franquesa: "Els reptes de futur per al català són incorporar el 6 % de la població que no l’entén i el
20 % que no la parla"
(Generalitat de Catalunya) El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va celebrar, el 29 i 30 de
juny, al Centre d’Estudis Jurídics de Barcelona, les II Jornades per a la Millora Professional amb la
motivació, la creativitat i la innovació com a ei...

La Xarxa Europea per a la Igualtat Lingüística reclama multes de la UE contra la discriminació al català
(VilaWeb) L'organització denuncia que el suport de la Unió Europea a les llengües minoritàries ha minvat
l'última dècad.

