Soziolinguistika albistaria
34. zenbakia
2018ko martxoak 23 – apirilak 12

Soziolinguistika Klusterreko albisteak

Zabalik da 2018ko Hausnartu Euskal Soziolinguistika Sarirako lanak aurkezteko epea
Aurtengoa euskara eta gizartearen inguruko ikerketa, azterketa eta hausnarketa lanak saritzeko
deialdiaren XI. edizioa da. Euskararen soziolinguistikari ekarpena egiten dioten lan oro aurkez daitezke
deialdira, beti ere, oinarri zientifikoa badute edo zientzian oinar...
Kataluniako CUSC-UB ikergunearekin bilera
Apirilaren 6an Soziolinguistika Klusterreko zuzendari Imanol Larrea Bartzelonako Unibertsitateko Centre
de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB) taldeko kideekin bildu zen. Bi erakundeotan abian
dauden proiektuak eta aurrera begira elkarlanerako daud...
Leire Diaz de Gereñuk ISLRF-ren jardunaldietan parte hartu du Bretainian
Estatu Frantsesean inmertsio bidez irakasten duten eskolen formazioa eta ikerketa bultzatzen duen ISLRFk
(Institut Supérieur des langues de la République Française) bi urtetik behin jardunaldiak antolatzen ditu.
Aurten martxoaren 23 eta 24 bitartean Kemperren (Bre...

Ikerketak

Zumaiako euskararen historia soziala ikertzeko beka deialdia
(Sustatu) Bekaren helburua da Zumaiako euskararen historia sozialari lotutako informazioa bildu,
ordenatu eta dibulgaziorako prestatzea. Beka norbanakoek nahiz horretarako osatutako lantaldeek jaso
ahal izango dute eta interesdunek apirilaren 28ra arteko epea izango dute eskab...

Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak

UDALTOP: hamargarren edizioa, maiatzaren 17an eta 18an
(Udaltop) Ibilian-ibilian, Udaltop Udaletako Euskara Zerbitzuen Topaketa hamargarren ediziora heldu da,
eta dagoeneko zehaztu dugu hitzordua: 2018ko maiatzaren 17an eta 18an Lasarte-Oriako Manuel
Lekuona kultur etxean. Aurreko edizioan hartutako bide beretik jarraituko dugu; g...
Euskararen Trasnmisioari buruzko mintegia: kronika
(Sustatu) Urtero bezala, aurten ere mintegi interesgarria bizi ahal izan dugu Eibarren, ...eta Kitto euskara
elkarteak antolatuta. Euskararen Transmisioa izaten da urtero mintzagai. 2018ko edizio honetan ere
hainbat esperientzia ezagutzeko aukera izan genuen. Ahotsak-eko kidea...
Eleaniztasuna eta Frisiar Humanitateei Buruzko Nazioarteko Konferentzia Ljouwert/Leeuwarden-en
(Fryske Akademy) The Fryske Akademy organizes the first Conference on Frisian Humanities, in the
Municipal Theatre De Harmonie in Leeuwarden, on 23 to 26 April 2018, as part of the project Lân fan taal
(Land of language) of Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture 2018. On We...
Nazioarteko konferentzia Errejio edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Kartaren 20. urteurrenaren
harira
(Europako Kontseilua) The Council of Europe is celebrating the 20th anniversary of the entry into force of
the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for
Regional or Minority Languages with a conference organised under the chairmanship of t...

Liburuak eta artikulu zientifikoak

Euskarari buruzko 2017ko bibliografia hautatua argitaratu du Habe Liburutegiak
(HABE Liburutegia) Euskararen didaktikari, psikolinguistikari eta Euskal Herriko egoera soziolinguistikoari
buruzko liburuen eta artikuluen erreferentzia bilduma ezinbestekoa da.
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

Bestelako albisteak

Euskaltzaindiaren Mendeurrena: Euskararekin, euskal kulturarekin eta euskal gizarte osoarekin
konpromisoa berriztatzeko aukera
(Euskaltzaindia) Akademiak nazioarteko bederatzi kongresu antolatuko ditu 2018 eta 2019 bitartean.
Euskararen lurralde guztietan egingo dira, Euskaltzaindiaren batzorde, lantalde eta egitasmo guztien parte

hartzearekin.
Milioi bat eskari jaso dituzte Europak hizkuntza gutxituak babestu ditzan
(Berria) «Hizkuntza eta kultura aniztasuna Europa osoaren ardura da» Lorant Vinczek iritzi dio Europak
«bere esku dagoen guztia» egin behar duela hizkuntza gutxituak babesteko. «Estatuek Europako
Batasunarekin partekatu beharko lituzkete dituzten ...
Elkarrizketa: Luis Cárcamo Huechante
(Linguapax Int.) Luis Cárcamo Huechante, professor de la Universitat d’Austin (Texas), està especialitzat
en literatura i cultures indígenes i és autor de diversos assajos sobre colonialisme i resistència del Poble
maputxe. Va participar en la Jornada “La identitat lingüís...

