Soziolinguistika albistaria
20. zenbakia
2017ko uztailak 20 – irailak 6

Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Kronika: Hausnarketarako bi egun.
Euskararen lurralde osoan hizkuntzaren egoeraren inguruko bi ikerketa soziolinguistiko serie zabalenen
emaitza berriak ezagutu ditugu azken asteotan: Inkesta Soziolinguistikoa eta Hizkuntzen Erabileraren KaleNeurketa. Horiei lotuta, Soziolinguistika Klusterrak eta E...
BAT Soziolinguistika Aldizkaria 103 ZENBAKIA KALEAN: EUSKALTZALEEN TOPALDIA
103.na da azken alea, “Euskararen herria: zubiak eta palankak” izenburupean antolatu den Euskaltzaleen
XIV. Topaldia gai monografikotzat hartu duena, eta Euskaltzaleen TOPAGUNEAREKIN elkarlanean
argitaratu dena.


99 eta 100 zenbakiak doan deskargatzeko moduan

Hizkuntzen Erabileraren Kale-Neurketa: azalpenak eta emaitzak iruditan eta labur
Uda ostean, emaitzak laburtuta eta euskarri arinago baten bidez zabaltzeko asmoz, infografia animatu
batean bildu ditu Soziolinguistika Klusterrak, edonon edonori azaltzeko moduan eskura jartzeko asmoz.

Ikerketak
Hizkuntza gutxituen erabilera digitalari buruzko inkestaren emaitzak sarean
(Elhuyar) Argitaratu berri dira 2016ko udan hizkuntza gutxituen erabilera digitala neurtzeko egin genuen
inkestaren emaitzak. Hizkuntza-aniztasun digitalaren proiektuak (Digital Language Diversity Project)
bultzatu zuen ikerketa, Europar Batasuneko lau hizkuntza gutx...
Avanç dels resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014
(Xarxa CRUSCAT) Es publica un avançament sintètic dels resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes
Balears 2014, que actualment es troba en procés d’edició. L’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears
2014 és un estudi demoscòpic ...
 Erreakzioak: Recuperar l’ús normal del català a Eivissa i Formentera (I. Marí)

Master Amaierako proiektuentzat bi beka
(Eusko Ikaskuntza) Gazteen artean euskararen erabilera aztertzeko 6.000 euroko bi beka emango
ditu Eusko Ikaskuntzak. Landu beharreko gaiak ‘Gazteen harreman SAREAK euskararen sozializazioan’ eta
‘Euskararen erabileraren aldeko MOTIBAZIOAK gazteengan’ dira.

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Udako Unibertsitatea: euskara, generoa, jatorria eta klasea gurutzatzen diren lekua
(Naiz) Klasea, euskara, generoa eta jatorriaren inguruan aritu dira Amelia Barquin, Petra Elser, Aminata
Diop, Tarana Karmin eta Jessica Chalampuente, Lorea Agirre Jakineko zuzendariak gidatuta.
Jardunaldiak – Udazkeneko agenda:



Langscape conference. Multilingualism: minority & majority perpectives. 2017/10/12-14
Ljouwert, Frisia.
International Conference on the Protection of Regional or Minority Languages in Europe.
2017/11/13-14 Budapest, Hungaria.

Jornada: “El sentiment de pertinença i la llengua”
(Xarxa CRUSCAT) Els dies 26 i 27 d’octubre la Càtedra Pompeu Fabra de la Universitat Pompeu Fabra
celebrarà la seva tercera jornada científica, que enguany durà per títol “El sentiment de pertinença i la
llengua”. Us hi podeu inscriure a través del formu...

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
Euskararen biziberritzearen erronkak mintzagai, 'Euskera 2016,2' ikerketa zenbakian
(Euskaltzaindia) Euskera 2016,2 ikerketa zenbakia irailean argitaratuko da. Zenbaki arrunta (Euskera 2016,
61,1) sarean soilik argitaratu bada ere, ikerketa zenbakia paperean irakurtzeko aukera ere izango da.
Aurtengo ikerketa zenbakiaren gai nagusia Euskararen Bizib...
Bagera elkarteak Aldundiaren babesarekin egindako lanak euskararen erabilera bultzatzeko tokiko
aktibazioa, ekimen soziala eta berrikuntzaren garrantzia azpimarratzen ditu
(Gipuzkoako Foru Aldundia) Herritarren hizkuntza ohituretan eragin eta euskararen erabilera bultzatzeko
hainbat tokiko esperientzia biltzen dituen liburua aurkeztu dute gaur Donostian. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren laguntzarekin, Bagera Donostiako Euskaltzaleen elkarte...
Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuak "Hezitzaileek euskara sustatzeko eskuliburua" argitaratu
berri du
(Euskarabidea) Gida honek haurren eta gazteen artean euskararen erabilera bultzatzea du helburu.
Honenbestez, begiraleek euskararen erabilera sustatzeko estrategia eta baliabideak jasoko dituzte.

1

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

HABE Liburutegia – Eskuratu berriak:




Lionel Joly: “Étude sociolinguistique du Pays Basque “
Fanny Chauffin: “Diwan, pédagogie et créativité : les écoles immersives en langue bretonne”
Joseph Gafaranga: “Bilingualism as interactional practices”

Linguistic Diversity and Social Justice: An Introduction to Applied Sociolinguistics (Ingrid Piller)
(Language on the move) Understanding and addressing linguistic disadvantage must be a central facet of
the social justice agenda of our time. This book explores the ways in which linguistic diversity mediates
social justice in liberal democracies undergoing rapid cha...
Ubalde, Alarcón, Lapresta (2017) Evolution and determinants of language attitudes among Catalan
adolescents
(Xarxa CRUSCAT) This paper analyzes language integration from an intergroup-relations’ perspective,
using the social identity approach and socio-contextual model of second language acquisition. It focuses
on the evolution of language attitudes in adolescents as an ...
Sociolinguistic Studies, Vol 11, No 1, 2017:



Raquel Casesnoves Ferrer, Josep À. Mas Castells: “Ideology and language choice: Catalanspeaking university students“
Vincent Mariscal: “Common language in the workplace: An approach devoid of social
perspective? ”

Mercator Network Newsletter: 134 July 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 bibliográfiques. Juliol 2017
Butlletí de sumaris. Juliol 2017

Bestelako albisteak
Itziar Idiazabal: UPV/EHUko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrak 10 urte, eta 11 erronka
(UNESCO Katedra) Campusa UPV/EHUren aldizkarian 2017ko uztailak 21 argitaratuta.
Hizkuntza txikien prezioa
(Berria) Euskara eta katalana ezin daitezke leku guztietan doan ikasi. Galegoa ikas daiteke musu truk,
baina ikastaroen eskaintza txikia eragozpena da azken urteetan.
Bayonne adopte un plan municipal en faveur de l'euskara
(Mediabask) Le 19 juillet dernier, un plan en faveur de la langue basque a été adopté à l'unanimité par la
mairie de Bayonne. Il sera mis en oeuvre d'ici la fin du mandat du maire en 2019.

JESÚS TUSÓN hizkuntza aniztasunaren ikerlaria abuztuaren 5ean hil zen
(VilaWeb) Irakaslearen eragina hobeto ulertzeko, bere lanen bibliografia zabala ikusgai hemen.



FONS - Les obres de Jesús Tuson al Centre de Documentació de la DGPL
Professor Tuson

Nazioarteko adituak:




Bernadette O’Rourke hizkuntzalaria: “Hizkuntzaren bizitasuna erakusten dute hiztun berriek”
(Berria)
Conchur O Giollagain soziologoa: “Europak ez ditu behar adina babesten hizkuntza gutxituak”
(Berria)
Juan Carlos Moreno Cabrera hizkuntzalaria: “Ez da existitzen hizkuntza globalik, ideologia hutsa
da” (Argia)

Arriskuan dauden munduko hizkuntzen %10 Indiakoak dira
(Azkue Fundazioa) Ganesh N Devy hizkuntzalariaren arabera, hurrengo 50 urteetan desagertzeko
arriskuari aurre egin beharko dieten munduko 4.000 hizkuntzen %10 Indiakoak dira. Horietatik, ondorio
larrienak jasan behar izango dituzten hizkuntzak kostaldekoak dira eta h...
Hizkuntzen eta pertsonen arteko lotura – Kamerungo adibidea
(Azkue Fundazioa) Hizkuntza eta identitatearen arteko harremanak desberdinak dira komunitate
bakoitzean eta gizarte eleanitzetan bereziki konplexuak izaten dira. Ideia hori azpimarratzen dute gaur
dakargun artikuluan. Bertan, Kamerungo Lower Fungom eskualdean gertatz...
La Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república manté els actuals drets lingüístics dels
ciutadans
(Generalitat de Catalunya) La proposició de Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república, que
es va donar a conèixer ahir en iniciar-se'n el tràmit parlamentari, reconeix la validesa de les normes
actuals que regulen els drets lingüístics.
Fernand de Varennes appointed UN Special Rapporteur on Minority Issues
(Linguapax) The UN Human Rights Council in Geneva recently appointed Fernand de Varennes, Linguapax
Award 2004 and member of the Advisory Board of Linguapax, as Special Rapporteur on Minority Issues.

