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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Txillardegi-Hausnartu soziolinguistika sarietara lanak aurkezteko aukera
zabalik
2008. urtean sortu zenetik, lehiaketaren helburu nagusia euskal soziolinguistika teorikoaren
eta metodologikoaren garapena eta berrikuntza da. Euskal soziolinguistikarekin ikerlarien
lana bultzatzea eta beste hainbat ikerlari ere euskal soziolinguistikaren eremura bi...

Frisiako Afûk erakundea Euskal Herrian
Frisiako Afûk erakundeko ordezkari den Mirjam Vellinga Euskal Herrian izan da, bertako
hainbat erakunde eta elkarte hobeto ezagutu eta harremanak estutzeko asmoz.
Soziolinguistika Klusterraren bulegoan eman zuen ekainaren 19ko goiza, besteak beste.

Barne mintegia Jaqueline Urlarekin
Soziolinguistika Klusterraren bulego teknikoak barne-mintegiak egiten ditu langileen arteko
ezagutza partekatu eta denetariko trebakuntza jorratzeko. Batzuetan aditu gonbidatuek
parte hartu ohi dute barne-mintegiotan eta hori izan zen pasa den ekainaren 19an
egindako...
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—
Ikerketak
Beñat Muguruza: “Erronka handi bat zagok euskara batuaren eta hitanoaren
uztarketan”
Beñat Muguruza (1987, Irun) Mosku plaza bueltan jaio eta hezitakoa da, eta Gasteizen egin
zituen

Ingeles

Filologiako

ikasketak.

Hizkuntza

Jabekuntza

masterra

egin

zuen

unibertsitateko ikasketen ondotik, eta ondoren bere doktoretza tesian murgildu zen
(ingelerak egun...

«Joera aldatzen ari da eta gero eta gehiago erabiltzen da ahotsa makinekin
harremanetan jartzeko»
Pertsonak makinekin harremantzeko modua aldatzen ari da. Gero eta gehiago, ahotsez
gertatzen da, dialogo bidez. Teknologiari euskara irakasten ari direnak joera berriei begira
daude. Hain zorrotz, oraintsu Google erakundearen sari garrantzitsu bat lortu dutela.
Eneko...

L’InformeCAT 2019 recull 50 dades sobre el català
L’entitat Plataforma per la llengua, que té el suport de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura i altres departaments del Govern, ha publicat l’edició
corresponent a l’any 2019 de l’InformeCAT, que recull 50 dades sobre l...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Hizkuntza aniztasuna ezagutu, migranteei harrera integrala egiteko
Gipuzkoan, jatorri atzerritarra duten 72.922 lagun bizi dira, nagusiki 20 estatutatik etorriak.
120 hizkuntza ingurutan mintzatzen dira, gaztelaniaren presentzia handia dute eta hamar
hizkuntza dituzte kudeaketa berezia eskatzen dutenak. Aniztasun horren aitzinean, h...

Hizkuntza-teknologiak Gipuzkoako Udaletan
Donostian, 2019ko ekainaren 12an. Elhuyar Fundazioak antolatuta, “Hizkuntza-teknologiak
Gipuzkoako udaletan” jardunaldia egin dute gaur Donostian, Miramar jauregian.
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Language Revitalisation: New speakers, new challenges, new linguistic forms
July 2nd 2019. The main aim of language revitalisation is to set an endangered language back
‘on its feet’. Revitalisation strategies may be developed and implemented by linguists, the
State, language activists and the speakers themselves. However, these strategi...

Línguas e variedades linguísticas ameaçadas na Península Ibérica (LAPI 2019)
2º Simpósio Internacional. Existem no mundo cerca de 7000 línguas; dessas, 2500 têm a sua
existência ameaçada e o processo de extinção, apesar de não ser um fenómeno novo,
avança rapidamente. É neste contexto que a linguística documentacional, uma discip...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Revista de Llengua i Dret, número 71 (juny 2019) - Zenbaki berria
La Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, fundada en 1983, de periodicidad
semestral, publica estudios académicos sobre el lenguaje administrativo y jurídico, el
derecho lingüístico, la política lingüística y la sociolingüística. Zenbakiko g...

Les langues-cultures : moteurs de démocratie et de développement
L'actualité le montre: les recompositions géopolitiques à la faveur de la mondialisation et de
la médiatisation des échanges, mais aussi de la crise du système néolibéral, suscitent un
regain des aspirations identitaires. Si, en négatif, celles-ci se traduis...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Euskararen erabilera: jakitea ez da nahikoa
Soziolinguistika Klusterrak ikerketa ildo bat jarri du martxan: aztertu nahi du zer faktorek
eragiten duten euskararen erabileran. Lehen pausoan 400 aldagai baino gehiago gurutzatu
dituzte ehun herritan: euskararekin zuzenean lotuak eta beste arlo batzuetakoak. Bista...
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Jon Abril Olaetxea izango da Elhuyarreko zuzendari nagusi berria
Elhuyar Aholkularitzako kidea da Jon Abril Olaetxea, 2012az geroztik, partaidetzaren
alorrean. Esperientzia zabala du kulturgintzan, eta gogotsu heldu dio erronka berriari.. Jon
Abril Olaetxea, Elhuyarreko egoitzan (Usurbil). Arg: Elhuyar. Ekainaren 11n, Elhuyar fund...

Hezkuntza arlorako lan-poltsa ireki du Mondragon Unibertsitateak
Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak 2019-2020
ikasturterako lan-poltsa ireki du. Deialdi honetan, zazpi lanpostu bete nahi ditu denak ala
denak Hezkuntza arlokoak. Interesatuek lehenbailehen bidali beharko dute curriculumak.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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