Soziolinguistika albistaria
30. zenbakia
2018ko urtarrilak 27 – otsailak 8

Soziolinguistika Klusterraren albisteak
HAUSNARTU Euskal Soziolinguistika Sarien banaketa ekitaldia otsailaren 8an Baionako Unibertsitatean
Sari emate ekitaldia otsailaren 8an, ostegunarekin, arratsaldeko 4retan izango da Baionako unibertsitateko
Iker Zentroaren egoitzan. Bertan Hausnartu Sarien epaimahaiaren erabakia jakinaraziko da eta sarituek
beren lanen aurkezpen-hitzartzeak egingo dituzte. Era bere...
Gasteizko kaleetako hizkuntza erabileraren datuen aurkezpena
Joan den urtarrilaren 24an Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxean aurkeztu zituen Soziolinguistika
Klusterrak 2016ko Gasteizko Hizkuntza Erabileraren Kale Neurketaren emaitzak. Euskal Herri mailako Kale
Neurketaren testuinguruan, beste hainbat herritan egin bezala, Vi...

Ikerketak
"Hezkuntza esparrua eta euskalduntzea EAEn (1983-2016)" Aztikerren ikerketa
(ARGIA) Euskal Herrian Euskaraz taldearen eskariz Aztiker Soziologia ikerguneak ikerketa egin du. Honen
arabera 1978 eta 2001 urteen artean jaiotako 206.263 ikaslek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
bukatutakoan ez zeukaten euskara maila nahikoa. Derrigorrezko Bigarre...
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak herrian izango duen eragin linguistikoa neurtu du Errezilgo Udalak
(UEMA) Errezilgo Udalak Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak herrian izango duen eragin linguistikoa neurtu
du, Eragin Linguistikoren Ebaluazioa eginda, UEMArekin elkarlanean. Arritxu Zelaia hizkuntza aholkularia
izan da ebaluazioa egin duena.. [Gipuzkoako herria da Err...

"Estratègies de Llengua i Aprenentatge" proiektuaren lehen emaitzak argitaratu dituzte
(DGPL) El motiu principal per inscriure's a cursos de català per a adults a Catalunya és la voluntat d'integrarse millor a la societat catalana i poder millorar les perspectives professionals. Aquesta és una de les
conclusions del projecte ÈLIA (acrònim d’Est...

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
NBEren deialdia: Eleaniztasuna nazioarteko antolakundeetan eta nazioarteko lankidetzan
(NBE) The Study Group on Language and the United Nations invites you to contribute to a Symposium on
Multilingualism in International Organizations and International Co-operation on Thursday & Friday, May
10-11, 2018 at the Church Center, 777 United Nations Plaza...
Otsailaren 23an Eusko Ikaskuntzaren e5 proiektuaren 2. mintegia Gasteizen
(Eusko Ikaskuntza) 2018ko azaroan burutuko den Eusko Ikaskuntzaren Mendeurren eta XVIII. Kongresuaren
baitan egituratu den e5 egitasmoaren bigarren mintegia otsailaren 23an izango da Gasteizen.

Liburuak eta argitalpenak1
“Les veus del professorat: l’ensenyament i la gestió de les llengües a secundària”
(CUSC-UB) El llibre Les veus del professorat: l’ensenyament i la gestió de les llengües a secundària, de
Vanessa Bretxa, Llorenç Comajoan i F. Xavier Vila, ha estat publicat per l’editorial Horsori:
Regards sur des plurilinguismes en tension - Cahiers de linguistique n°63
(Revue EME) Besteak beste Eguzki Urteagak euskararen kalitatearen gaineko eztabaidaz argitaratutako
artikulua jasotzen du Cahiers de linguistique aldizkariaren 2018ko urtarrileko zenbakiak.

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
Garabide bat Euskal Herrirako?
(ARGIA) Garabide nazioarteko lankidetzan aritzen den elkartea da. Ia 10 urte egin ditu munduan zehar
euskararen biziberritzearen gaineko esperientzia esportatzen eta beste kultura eta hizkuntza batzuen
biziberritzeak gurearekin trukatuz.

Euskaraldia udalerri euskaldunetan: ‘Hamaika aldiz gehiago!’
(UEMA) Euskaraldia euskararen lurralde osorako pentsatuta dagoen ekimena da, baina udalerri
euskaldunen errealitate soziolinguistikoak bere berezitasunak ditu. Horregatik, Euskaraldiak ekarriko duen
dinamikaz gain, Hamaika aldiz gehiago! proposamena adostu eta landu ...

