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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
“Euskararen erabilerarekin lotura duten faktoreak. Udalerri mailako analisia”
txostena argitaratu da
Soziolinguistika Klusterrak 2018. urte hasieratik hona landu du proiektua eta bide horrek
emandakoaren laburpena argitaratu du orain, txosten forman. EAEko udalerriak izan dira
azterketa unitatea eta horietan aldagai soziolinguistikoek bestelako aldagai soziodemograf...

Euskararen arnasguneen etorkizuneko erronkei buruzko BAT aldizkaria (110)
argitaratu da
Argitaratu da “ARNASGUNEAK. ETORKIZUNEKO ERRONKAK” izeneko BAT Soziolinguistika
Aldizkariaren 110 monogafikoa. 2017ko urrian UEMAk eta Soziolinguistika Klusterrak
elkarlanean antolatutako Euskal Soziolinguistika Jardunaldiko zenbait aurkezpen daude
zenbaki honeta...

—
Ikerketak
Zein hizkuntzatan komunikatzen dira euskal gazteak sare sozialetan?
Gazte denak edo ia denak ibiltzen dira Interneten; erabilera gehienen ardatza izaten da
komunikazioa eta kontsumoa, eta, horretarako, sare sozialak erabiltzen dituzte nagusiki:

1

56. zenbakia
2019ko maiatzak 2 - 16

hamarretik bederatzik. Baina zein hizkuntzatan komunikatzen dira gazteak eta, oro har,
eus...

Euskal Telebista, euskararen normalizaziorako tresna eraginkorra
Ikerketa batek erakutsi du ETBk berealdiko eginkizunak betetzen dituela euskararen
sustapenaren alderdi guztietan.

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Komunikazioak aurkezteko epea zabalik, Vigoko NEOS sinposioan.
Hiztun berrien gaineko NEOS sinposioa egingo dute Vigon urriaren 17 eta 18an: «De
neofalante potencial a falante activa dunha lingua minorizada».

Cicle de conferències sobre la diversitat lingüística (GRESIB)
El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB), juntament amb la Direcció
General de Política Lingüística i amb el suport del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General, organitza un cicle de conferències sobre la diversitat l...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
"International Journal of the Sociology of Language" aldizkariaren zenbaki
berria
Tradiziozko testuinguru elebakarretan eta elebidunetan, migratzaileek inklusiorako
dituzten gatazkei buruz dihardu. Special Issue: Experiences of speakerhood: Migrant
speakers' battles for inclusion in traditionally monolingual and bilingual contexts. Issue
Editors: ...

Multilingualism in European Language Education
This book explores how different European education systems manage multilingualism.
Each chapter focuses on one of ten diverse settings (Andorra, Asturias, the Basque
Country, Catalonia, England, Finland, France, Latvia, the Netherlands and Romania) and
considers how...
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Discursive approaches to language policy
Discursive approaches to language policy This book brings together the fields of language
policy and discourse studies from a multidisciplinary theoretical, methodological and
empirical perspective. The chapters in this volume are written by international scholars
ac...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Euskara Sistema Eragilean (Iñaki Martinez de Luna)
Aplikazio bat izatetik Sistema Eragilean txertatzera igaro behar du euskarak, Maialen
Lujanbioren esanetan. Ados! Euskararen premia gizartearen elementu periferikoetara
mugatzen bada, jai dugu epe ertain-luzean. Zein da, bada, gure sistemaren zutabea?
Zalantzarik gab...

Lan eskaintza
Euskararen Erakunde Publikoak administzazio laguntzaile bat xerkatzen du hizkuntza
politikan lan egiteko.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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