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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Euskaraldiaren ikerketa NPLD-Coppieters Campusean
Urtero Europako hainbat hizkuntza gutxituetako eragile sozial eta instituzionalak elkarrekin gaiak
jorratzeko biltzen dira NPLD-Coppieters Campusean. Aurtengo edizioa Donostian izan da urriaren 17 eta
18an eta “Hizkuntza gutxituen erabilera aktibatzen” izenburua ...

Euskaraldia ikerketa: ikusgai daude zenbait udalerritako emaitzak
Euskal Herriko "Euskaraldia I. Emaitzen azterketa" ikerketak herri-mailako egokitzapenak izan ditu
Soziolinguistika Klusterrari hala eskatu dioten herrien kasuan. Hala, urrian zehar, Maialen Iñarrak aurkeztu
ditu Mungiako, Abadiñoko eta Donostiako emaitza nagusiak (ik...

—
Ikerketak
Erdaldunek euskararekiko duten harremana eta garapen estrategiak abiarazteko oinarriak
aztertuko dituzte Iñaki Arregi ikerketa bekaren lehen deialdiko saridunek
(UEMA) Tokiko garapen ekonomikorako estrategiak eraikitzeko marko kontzeptuala, arkitektura eta
metodologia aztertuko du Joseba Garmedia ekonomian doktoreak eta EHUko irakasleak. Enara Eizagirre,
Edurne Urrestarazu eta Ekhi Zubiriak osatutako ikerketa-taldeak, berriz...
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Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa: egindako txostenak
(UEMA) Proiektu zehatzek udalerrietan izan dezaketen eragin linguistikoa legez aztertu behar dute
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek, eta teknikariei jarraibideak ematen ari dira UEMA eta Eusko
Jaurlaritza azken asteotan, elkarrekin. 2014az geroztik UEMAko kide ...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
"Arlo sozioekonomikoa euskararen biziberritzean" XXIV. Jagon Jardunaldia
(Euskaltzaindia) Azaroaren 14an (egun osoa) eta 15ean (egun erdia) izanen da, Bilboko Merkataritza
Ganberan. Euskaltzaindiaren Sustapen batzordearen ekimenez antolatu den XXIV. Jagon Jardunaldiaren
bidez, hausnarketarako, esperientzien trukerako eta elkarlanerako top...

Gazte Agora, batzen gaituen norabidean
(Eusko Ikaskuntza) Eusko Ikaskuntzak bultzatu eta Euskadi eta Nafarroako Gazte Kontseiluek babesten
duen lehehengo Gazte Foroa azaroaren 16an Donostian izango da. Helburua, 18 eta 35 urte arteko mugaz
gaindiko lankidetza sareak sortzea da.

VIII Congrés Català Internacional de Sociologia. Crida de comunicacions
(Xarxa CRUSCAT) Des del Grup de Treball de Sociolingüística de l’Associació Catalana de Sociologia
animem a participar en el VIII Congrés Català Internacional de Sociologia, que tindrà lloc a Girona entre
el 16 i el 18 d’abril de 2020. La crida de comunicac...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Critical sociolinguistic research methods: studying language issues that matter
(Journal of Sociolinguistics) Monica Heller, Sari Pietikänen, Joan Pujolar.

Multilingualism, (Im)mobilities and Spaces of Belonging
(Multilingual Matters) New book interrogates the intersections between mobility and hierarchies and the
ways that language can be linked to notions of belonging and aspirations for mobility. Certain forms of
mobility and multilingualism tend to be portrayed as proble...
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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—
Bestelako albisteak
Rafael Ninyoles hil da, Herrialde Katalanetako soziolinguistikaren aitzindarietakoa
(Vilaweb) Valentziako Generalitat-eko Ikerketa eta Azterlan Soziolinguistikoen Zerbitzuko arduraduna
izan zen.

Nola aritu euskaraz muga dutenekin
(Berria) Euskaraz mintzatu eta ulertzeko gaitasun mugatua dutenen eta ongi dakitenen artean euskaraz
aritzeko eredu bat landu dute Soziolinguistika Klusterrak eta EHUk. Horrelakoetan erdaraz aritu ohi dira
euskaldunak, eta hori irauli nahi dute. Datu soziolinguistiko...

Galegoa: etxean, eta zaharrenek
(Berria) Galegoaren ezagutzari eta erabilerari buruzko inkesta egin dute. Herritarren erdiek diote gehienbat
galegoz aritzen direla. Zaharrenak mintzo dira gehiago, eta eremu formaletan dago atzeratuen.

"Nork ikertzen ditu euskaraz eta gaztelaniaz batera irakasteak dakartzan gorabeherak?"
(Argia) Gasteizen, Oihaneder Euskararen Etxean sartu eta harritua zaitugu, azpiegituretan sekulako
inbertsioa egin dugulakoan. Pentsamenduan ez da inbertitu?. Uste dut ezetz. Euskararen inguruko ikerketan,
horixe baita nire arloa, oso gutxi inbertitu da, eta jakina, ...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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