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Soziolinguistika Klusterraren albisteak
Urko Ikardok jaso du HAUSNARTU euskal soziolinguistika saria Lapurdiko kostaldeko ikastoletako guraso
erdaldunei buruzko lanagatik
Baionako Unibertsitateko IKER zentroaren egoitzan egin zuen Soziolinguistika Klusterrak Hausnartu sarien
X. edizioaren sari-banaketa ekitaldia. Lehenengo saria Urko Ikardo irundarrarentzat izan zen, “Ikastoletako
guraso erdaldunak eta euskararen jarraipena Lapurdik...

Ikerketak
Zein baliorekin lotzen ditugu euskalgintzan dabiltzan erakundeak?
"Euskararen biziberritze-prozesua: balioak eta harreman sareak" izeneko ikerketa egin du Elhuyarrek eta
ikuspuntu berri batetik aztertu du sektorea: euskalgintzarekin lotzen diren balioen eta eragileak
mugiarazten dituzten motibazioen optikatik. Ikerlan horretan giza...

Jardunaldiak, hitzaldiak eta ikastaroak
Hizkuntza gutxituak hitz egiten dituzten hiztun gazteen topaketa (HIGA!) uztailean Gasteizen
70 hizkuntza ekintzaile elkarrekin harremanetan jarri nahi ditu HIGA!-k uztailaren 16tik 19ra, Gasteizko
udaletxeak Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera antolatutako ekimenak. Batzorde Akademiko kideak
dira Soziolinguistika Klusterra, Garabide, Kontseilua, SOAS ...
Hizkuntzen arteko kontaktua hezkuntzan: Teoria eta pedagogia. Rabat, 03/27-28
First Colloquium on Language Contact in Education: Theory and Pedagogy. Faculté des Sciences de
l’Education, Rabat

Liburuak eta argitalpenak1
Liburu Berriak: New Basques and code-switching
The new speaker paradigm has developed primarily from minority language revitalisation contexts, and
new speakers therefore are often conceptualised as 'regained' speakers of minority languages. New
speakers, however, are not only speakers of their 'new' language, bu...

Conflicte lingüístic valencià. Rafael L. Ninyoles-en liburua.
Rafael Ninyoles soziolinguistikaren lan berria eta honen inguruko kritika.
Guia de bones pràctiques. RSE i ús de la llengua catalana per fomentar l’ús del català en la comunicació
empresarial.
La Fundació PIMEC ha publicat la Guia de bones pràctiques. RSE i ús de la llengua catalana per fomentar l’ús
del català en la comunicació empresarial. La guia està estructurada per àmbits d’activitat genèrica de les
empreses com ara atenció a la cliente...
Lifestyle residents in Barcelona: a biographical perspective on linguistic repertoires, identity narrative
and transnational mobility
Eva Codóren artikulua International Journal of the Sociology of Language aldizkarian.
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
Euskararen erabilera bultzatzeko 13 baliabide aurkeztu dituzte
Besteak beste, bederatzi hiztegi terminologiko berri eta Elhuyar Hiztegia Interneteko konexio barik gailu
mugikorretan erabiltzeko aplikazio berria izango dira eskura aurrerantzean. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Politika Sailak tresna sorta berri bat aurk...
Xavier Vila: “Hi ha instituts on la presència del català és simbòlica”
El passat dissabte 17 de febrer, El Nacional va publicar una entrevista a Xavier Vila, director del CUSC i
professor del departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, on va
reflexionar a l’entorn del català a l’escola ...
Otsailaren 21a: Ama Hizkuntzaren Nazioarteko Eguna:
•

UNESCO celebrates the power of mother languages to build peace and sustainability

•

Itziar Idiazabalekin elkarrizketa

•

Ferran Suayrekin elkarrizketa

