Soziolinguistika albistaria
24. zenbakia
2017ko urriak 20 – azaroak 2

Soziolinguistika Klusterreko albisteak
"Arnasguneak eta udalerri euskaldunak" jardunaldiko izen-ematea zabalik azaroaren 18ra arte
Galegoaren egoerari buruzko aurkezpena Soziolinguistika Klusterraren barne-mintegian
Barne-mintegiak Soziolinguistika Klusterraren bulegoko kideen arteko ezagutza-trukerako eta proiektuei
zuzenean lotuta ez dauden edukietan formakuntza lantzeko egiten diren saioak dira. Urriaren 24an
landutako gaien artean Martin Vázquez Fernández ikerlari galiziar...

Ikerketak
‘Eta gazteak Bilbon euskaraz, zergatik ez? Gazteen euskararen erabileraren azterketa martxan
(EUSKO IKASKUNTZA) Eusko Ikaskuntzaren ‘Eta gazteak Bilbon euskaraz, zergatik ez? Gazteen euskararen
erabileraren azterketa’ ikerketak helburu du Bilboko Udaleko Euskara Sailak hiriko gazteen artean
euskararen erabilera sustatzeko programa egokiak aktibatzea. Urr...
Zergatik matrikulatzen dira ikasle euskaldunak gaztelaniazko taldeetan?
[ARGIA] 2015ean inkesta bat egin zuen Gizarte eta Komunikazio Zientzietako Fakultateko Euskara
Batzordeak. Ikasleei planteatutako galderen bitartez, matrikulazio joeren zergatiaren ideia orokor bat atera
zuen, eta hurrengo ikasturtean kanpaina bat jarri zuen martxan....
Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians
(SOCS) Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians | Societat Catalana de
Sociolingüística. Dimarts, 31 d’octubre de 2017 a les 19.00 h. Sala Puig de Cadafalch de l’IEC. Carrer del
Carme, 47, de Barcelona. Dimarts, 31 d’oct...
Presentació de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears (EULIB)
(GENCAT) La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, participarà avui, 24 d’octubre, a la
presentació de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears (2014). A l’acte també hi
participaran el rector de la Univer...

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Berrikuntza sozialaren bideak: jardunaldiko kronika
(EMUN) Berrikuntza sozialaren bideak jardunaldia. Emunek urriaren 25ean Tabakaleran antolatu
duen jardunaldiaren laburpena.
Seminario: Las lenguas de Aragón: bases para llegar a acuerdos
(PIGNATELLI) Aragón cuenta con tres lenguas, lo que debería ser causa de orgullo y dar lugar a consensos
para facilitar su convivencia y conservación. Dos de ellas (el aragonés y el catalán) están presentes en el
territorio desde la formación del reino y la te...
International Conference on the Protection of Regional or Minority Languages in Europe (Budapest,
2017/11/13-14)
(CoE) The Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade will organise a conference on 13-14 November
2017 on the protection of identity through language rights. The conference will take place in Budapest
twenty-five years after the opening for signature of the Eu...

Liburuak eta argitalpenak1
Standardizing Minority Languages. Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global
Periphery
Hizkuntza gutxituen estandarizatze prozesuen inguruko liburua argitaratu berri da eta, besteak beste, Ane
Ortega, Estibaliz Amorrortu eta Jaqueline Urlak euskararen hiztun berrien inguruko kapitulua idatzi dute:
Basque Standardization and the New Speaker: Political Praxis and the Shifting Dynamics of Authority and
Value.
Hizkuntza-normalizazioa. Planak eta plangintzak ikastetxeetan (Erriondo eta Isasi)
(EHU) Eleaniztasuna eta Hezkuntza Europarra Masterrean kokatuta dagoen Hizkuntza Normalkuntza
Plangintzak Ikastetxeetan ikasgaiak eskaini digu aitzakia, honako liburu hau idazteko, bertako ikasleriak
eskura izan dezan, kontzeptuak lantzeko kontsultategia.
EIZIEren 30. urteurrena hizpide, SENEZ aldizkariaren 48. zenbakian
(SUSTATU) 2017ko Senez aldizkariaren aleak, arrunta izanda ere, badu berezi bihurtzen duen ezaugarri bat;
izan ere, aurten, EIZIEk, aldizkariaren argitaratzaileak, hogeita hamar urte betetzen ditu. Egia da aldizkaria
bera elkartea baino urtetsuagoa dena, baina ezin u...
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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Bestelakoak
Izan daiteke feminista euskaltzalea izan gabe? [Bideoa]
(SUSTATU) 'Euskalgintza eta feminismoa, eskutik helduta' zikloaren barruan, Izan daiteke euskaltzalea
feminista izan gabe? izeneko solasaldia eskaini dute Lorea Agirrek, Idurre Eskisabelek eta Ainhoa Mendibilek
Elgoibarren.

