Soziolinguistika albistaria
27. zenbakia
2017ko abenduak 1 – abenduak 14

Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Jendaurreko hizkuntza erabileran aurrerapausoak emateko adostasuna adierazi dute Gipuzkoako 18
erakundek
Gipuzkoa berdinago egitasmoaren ondorioak aurkeztu dituzte gaur Gipuzkoako Foru Aldundian lurraldean
erreferentzia diren 18 erakunde, elkarte eta enpresek, azken sei hilabeteetan elkarlanean egindako
lanaren ondoren. Lankidetzan egindako bidearen ondoren, jendaurrean...
Olatz Bengoetxea eta Ines Garcia-Azkoagak SEDLL kongresuan parte hartu dute
Azaroak 29 eta abenduak 1 bitartean antolatu da SEDLL nazioarteko kongresua Ciudad Realen. Aurtengoa
XVIII. edizioa izan da eta hizkuntzaren irakaskuntzarekin loturiko gaiak, besteak beste, jorratu dira eskaini
diren 200 hitzaldi, hainbat tailer eta mahainguruetan.

Ikerketak
Etiketatzean hizkuntza gutxituen erabilerari buruzko ikerketa
(Berria) Zenbait produkturen etiketetako hizkuntzen hautua eta funtzioa ikertzen ari da Kerri Lesh.
Identitatearekin lotuta dauden produktuetan, esaterako, euskara gehiago erabiltzen dela dio.
L'aragonés en a Chacetania: Estudio sociolingüistico
(Ofizina de la Lengua Aragonesa) Conclusions d'o primer estudio comarcal feito en Aragón
Kulturaren Jarraikortasunari buruzko ikerketa zentro berria Varsoviako Unibertsitatean
(University of Warsaw) Nazioarteko hainbat unibertsitateren lankidetzaren fruitua da "Centre for
Research and Practice in Cultural Continuity" eta Justyna Olko doktorea da ikerketa-taldearen zuzendaria.

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Hizkuntza-aniztasunaren astea eta nazioarteko biltzarra Varsovian: kronika, edukiak eta
dokumentazioa
(Engaged Humanities) From November 13 to 18 Warsaw was the capital of unique languages organised
by the Engaged Humanities project.
From Minority Languages to Minoritized Languages
(Language on the move) Josu Amezagak (EHU) Australiako Macquaire Unibertsitatean emandako
mintegiaren inguruko kontakizuna eta bere hausnarketekin lotura egin du Pia Tenederok

Liburuak eta argitalpenak1
Euskararen egungo erronkei eta etorkizunari buruzko hausnarketa Hermes aldizkarian
(Hermes) Sabino Arana Fundazioak bere pentsamendu eta historiari buruzko aldizkariaren ale berezia
aurkeztu du. Bertan, Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hizkuntzapolitikako arduradun gorenen eta kultura-arloko pertsona esanguratsuenen iritziak ...
"Eskol Herrian Euskaraz" gida argitaratu du Sortzenek
(Berria) Bide bat ireki nahi du Sortzenek, tokian tokiko errealitate zehatzera egokituko dena, Euskal Herri
osorako baliagarria. Euskal ikasle eleaniztunak sortu nahian, prozesua behetik gora egitea erabaki dute,
goitik etorriko denari itxaron gabe. «Dimak eta Egiak zerbait ...
New Speakers of Minority Languages
(Springer) This book represents the first collection specifically devoted to New Speaker Studies, focusing
on language ideologies and practices of speakers in a variety of minority language communities. Over
thirteen chapters, it uses the new speaker lens to investigate not onl...

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
Iñaki Larrañaga omenduko du Siadecok, elkartearen 50. urteurrenean
(Argia) Siadecok abenduaren 15ean iluntzeko 19:00etan Victoria Eugenia antzokiko Club aretoan
ospatuko ditu urrezko ezteiak elkarte gisa. Sociedad de Investigación Aplicada para el Desarrollo
Comunitario (SIADECO) izena ipini zioten 1967an sortu zutenek eta hasieratik arlo ...
Center for Basque Studies-eko zuzendari Xabier Irujok Eusko Ikaskuntzaren ENE 2017 saria jaso du
(Eusko Ikaskuntza) Miramar Jauregian ospatu den ekitaldi xume batean Eusko Ikaskuntzaren Lehendakari
Iñaki Dorronsorok saria eskura eman dio. William A. Douglass Center for Basque Studies-en (Nevadako
Unibertsitatea) zuzendari Xabier Irujok gaur goizean jaso du ENE saria. Miramar Jaur...

Jon Landaburu 2017 Ramon Llull Fundazioaren sariduna
(Azkue Fundazioa) Jon Landaburu, Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrako ohorezko kidea,
Ramon Llull Fundazioaren saridunetako bat izan da. Sariek VI. edizioa ospatu dute eta pasa den astean
egin zuten sari-banaketa ekitaldia. Urtero sariek Kataluniako hizkuntza eta kulturaren n...
Amikuzeko euskaldun zaharrak eta berriak: dokumentala
(Berria) Eguneroko bizitzan erabilera handia zuen Amikuzeko (Nafarroa Beherea) euskarak garai batean,
baina azken bi belaunaldietan gainbehera egin du erabilera horrek. Orain, badirudi berriz ere suspertzen
ari dela. Gainbeheraren eta behetik gorakoaren arrazoiak bilduz, erre...

