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Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Ipar Euskal Herriko kaleetako erabilera datuen aurkezpena "Euskararen Erronkak" formakuntza saioan
Biarritzen
Soziolinguistika Klusterrak parte hartuko du Irailaren 26an "Euskararen Erronkak" izenburupean antolatu
den formakuntza saioan.
Irailaren 30a arte aurkez daitezke lanak Hausnartu Sarien deialdira
Irailean sartu gara, baina oraindik badago tartea euskara eta gizartearen inguruko ikerketa eta hausnarketa
lanak aurkezteko. Hausnartu Sarien X. edizioa da aurtengoa; urtero bezala, lan teorikoak, teorien aplikazioei
buruzkoak eta saiakerak bild...

Ikerketak
BBK UNESCO Nazioartekotze Bekak
(Unesco Etxea) 2017-09-18. BBK Fundazioak eta UNESCO Etxeak UNESCOren Pariseko egoitzan aritzeko bi
beka eskaintzen dituzte. Beka bat UNESCOren egoitzako Finantza Kudeaketarako Bulegoan aritzeko da eta
bestea Komunikazio eta Informazio Sailan lan egiteko da.
"Sorpresa izan da gaztelaniazko testuetan etxetik euskaldun direnek erdaldun direnek baino nota hobeak
ateratzea"
(Argia) Maialen Urbietak Irakasle-ikasketak egin zituen EHUn, ingelesa irakasteko Haur Hezkuntza
graduondoa egina du eta euskara irakasteko Lehen Hezkuntza graduondoa ari da egiten. Getariarraren berri
sari baten bidez izan dugu. Compostela Unibertsitate Taldeak eman...
Komunitate trinko eta aktiboa

(Argia) Twitterrek hasieran izaera soziala zuen eta gaur egun berriz informazio izaera hartu du. Nolabait
esatearren, espezializatu egin da sare sozial hori eta erabiltzaileek informazioa jasotzeko eta elkarbanatzeko
erabiltzen dute. Txiolari euskaldunek gauza bera e...
"Bereziki interesatzen zait hiztunek nola eraikitzen duten Bilboko euskara informala"
(Argia) Helsinkin bizi da Hanna Lantto (Iisalmi, Finlandia, 1981), baina ia urtero Euskal Herrira etorri eta
bizpahiru hilabete eman ohi ditu gurean. Euskararekiko jakingura 2000. urtean piztu zitzaion eta, ondoren
ezagutza, erabilera eta ikerketa etorri ziren.

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
”Lurraldea eta hizkuntza” graduondokoa UEUk sustatutakoen artean. Izen ematea iralaren 22a arte.
(UEU) 2017-2018 ikasturtean ere UEUk euskarazko hiru Berezko Titulu sustatuko ditu UPV/EHUren
eskaintzaren barruan. Horietatik bi on-line izango dira.
Herri Hizkeren Atlasari buruzko mintegia antolatu du Euskaltzaindiak
(Euskaltzaindia) Bi egunez egingo da: urriaren 17an (10:00etatik eta 12:30era), eta 24an (18:00etatik eta
20:30era), bigarren egunean 17ko formatua errepikatuko dela. Ondareari buruzko Europako Jardunaldien
barruan antolatu dira ekitaldi biak, euskaraz eta Euskaltzai...
Euskarak 365 egun herrietan mintegia urriaren 7an
(Topagunea) Euskarak 365 egun mintegia egingo da urriaren 7an. Herritarren hizkuntza-ohiturak aldatu eta
euskaltzaleak aktibatzeko xedez sortutako dinamika maiatzean aurkeztu genuen lehenengoz, Udaltop
topaketan. Ekimena Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sai...
Eta gazteak Bilbon euskaraz, zergatik ez?
(Eusko Ikaskuntza) Bilboko gazteen euskararen erabilera aztertzeko foro parte-hartzaile bi programatu
ditugu. Foroaren xedea gazteen euskararekiko bizipen, esperientzia eta nahiak ezagutzea da, dinamika
parte hartzaileak eta ludikoak erabiliz. Bilbon bizi eta 15-2...
Munduko zirrikituetatik begira: Hitz Adina Mintzo
(Garabide) Hitz Adina Mintzo Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxeak hizkuntza gutxiagotuak ezagutzeko
antolatzen duen hitzaldi zikloa da, aurten estreinako aldiz Garabide Elkartearen laguntzaz.
Ikergazte kongresuko hitzaldi nagusiak osorik ikusgai
(UEU) Ikertzaile gazteei ikusgarritasuna eman, sareak ehundu eta euskarazko produkzio zientifikoa areagotu
asmoz, #Ikergazte2017 ikertzaile euskaldunen bigarren kongresua antolatu zuen UEUk joan den maiatzaren
10, 11 eta 12an Iruñean. NUPeko campusean 180 ikertzaile...

Liburuak eta artikulu zientifikoak1
How Speaking a Second Language Affects the Way You Think
(Multilingual Matters) David Ludden Ph.D.The role of inhibition in language, thought, and emotion.
Heller, Pietikainen, Pujolar: Critical Sociolinguistic Research Methods: Studying Language Issues That
Matter
(Xarxa Cruscat) Critical Sociolinguistic Research Methods: Studying Language Issues that Matter is a guide
on conducting concrete ethnographic and discourse analytic research projects, written by top scholars for
students and researchers in social science fields.
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Abby Kaplan , Women talk more than men… and other myths about language explained.
Cambridge: Cambridge University Press, 2016..
Matthew T. Prior & Gabriele Kasper (eds.), Emotion in multilingual interaction. Amsterdam: John
Benjamins, 2016.
Vera Regan , Chloe Diskin , & Jennifer Martyn (eds.), Language, identity and migration: Voices
from transnational speakers and communities. Oxford: Peter Lang, 2016.
Sion Preece (ed.), The Routledge handbook of language and identity. London: Routledge, 2016.
New spaces of new speaker profiles: Exploring language ideologies in transnational
multilingual families
Music video covers, minoritised languages, and affective investments in the space of YouTube

“Demolingüística comparada: on som?”, de Vanessa Bretxa
(CuscUB) La secretària i investigadora del CUSC, Vanessa Bretxa, va publicar a Racó Català un article titulat
Demolingüística comparada: on som? que pretén respondre si el català és demogràficament sostenible, tot
comparant el cas de Catalunya amb tretze territoris prèviament seleccionats a partir de dues variables: el
lloc de naixement de la població i la seva llengua inicial (L1).

Bestelako albisteak
Zergatik ikasi euskara eta nola iritsi euskaldun izatera
(AEK) Euskara ikasteak ez dakar berez euskara erabiltzea, hiztun berria hiztun aktiboa bihurtzea. Deustuko
Unibertsitateak ikerketa batean jaso du zerk eragin duen hiztun berri batzuek jauzi hori egitea, alegia, zein
izan diren horretarako giltzarriak. Zergatik ikasi...
Hamaika telebistak "Euskaltzale" saioa estreinatuko du bihar gauean

Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira (liburutegi@habe.eus), beraiek
arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.
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(Berria) Hogei ataletan, euskararen eta Nafarroako komunitate euskaldunaren inguruko gaiak aztertuko
dituzte, Anabel Arraiza aurkezlearen eskutik.
Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística
(Cruscat) Modest Reixach i Pla, sociolingüísta. Vic, 1931-2011. 16a convocatoria. Premi instituit l’any 2003
amb el nom de Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS).
Les contrats aidés supprimés, les écoles Diwan menacées
(Mediabask) En Bretagne, les manifestations en soutien aux écoles immersives en langue bretonne se
multiplient. Leur bon fonctionnement dépend des contrats aidés que le gouvernement a décidé de
supprimer.

