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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Gipuzkoako hizkuntza-aniztasunaren mapa aurkeztu da
Gipuzkoako hizkuntza-aniztasunaren mapa aurkeztu dute gaur Donostian Foru Aldundiak
eta Soziolinguistika

Klusterrak, lurraldean dugun

hizkuntza-aniztasunaren egungo

errealitatea ezagutzeko ahalegina eta aniztasun hori ahalik eta modu egokienean
kudeatzeko tresna gisa...

Argitaratu da BAT 112: Euskaltzaleen mugimendu berritua
Euskaltzaleen Topagunearen eta Soziolinguistika Klusterraren arteko lankidetzaren fruitu
da

BAT

Soziolinguistika

Aldizkariaren

zenbaki

hau.

Topaguneak

euskaltzaleen

mugimendurako interesekoak diren gaien inguruan urtero antolatzen ditu Topaldia
jardunaldiak. Badira j...

Gipuzkoa Berdinago: erronka bateratua eta lan-jardunaldi irekia
Gipuzkoa Berdinago proiektuaren baitan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez eta
Soziolinguistika Klusterraren koordinazioarekin, 2016tik elkarlanean ari dira Gipuzkoako 18
enpresa, erakunde, kirol talde eta elkarte. Gipuzkoan hizkuntza-berdintasunaren
norabidean pap...
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Ikerketak
Parte-hartze kulturalari buruzko inkesta: EAE, Nafarroa eta Iparraldea.
Euskarazko parte-hartzeari buruzko emaitzak
(Kulturaren Euskal Behatokia) Kulturaren Euskal Behatokiak egindako azterlan baten
arabera, EAEko, Nafarroako eta Iparraldeko euskal hiztunen %56k parte hartzen dute
euskarazko kultur jardueretan. Euskal hiztunen %83,5ek entzuten dute euskarazko musika,
orain dela 10...

Presentació de l’informe “Diversitat lingüística i cultural: un patrimoni comú
de valor inestimable”
(Linguapax) El 27 de novembre del 2019, Linguapax ha presentat l’informe sobre la
diversitat lingüística a la ciutat de Barcelona, elaborat a partir de materials propis i de les
aportacions d’altres institucions i de col·laboradors externs.

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
'Immigrazioa eta euskara: ikuspegi berri baten beharraz' jardunaldia
(Euskaltzaindia) Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak elkarlanean antolaturiko
mintegi honen bidez hausnarketarako, esperientzien trukerako eta elkarlanerako foro edo
gune bat eskaini nahi da, sentsibilitate eta ikuspegi ezberdinak bilduz. Kasu honetan,
immigr...

Hizkuntza anitzen erabilera ikasgelan, aukerak eta kezkak
(Naiz) Eleaniztasunari probetxu pedagogikoa ateratzeko asmotan, hizkuntzen arteko
harremanari buruz hausnartzen jardun zuten atzo hainbat adituk, nazioartekoak nahiz
bertakoak, EHUko DREAM ikertaldeak antolatutako sinposioan. Translanguaging metodoa
hezkuntzan aplika...

#EuskaraTurismoa jardunaldiaren edukia, bideotan
(UEMA) Azaroaren 21ean Orion izandako Euskara eta turismoa: aukerak eta arretaguneak
jardunaldiaren edukia bilduko dugu sarrera honetan.Euskara eta turismoa nola uztartu eta
euskara turismo eskaintzan nola eta zertarako nabarmendu aztertzeko jardunaldia izan
zen, uda...
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Appel à communications – Colloque « Langue(s) en mondialisation : libre(s)
échange(s) à l’heure néolibérale? »
(CSLF) Un appel à communications vient d'être lancé pour le colloque « Langue(s) en
mondialisation : libre(s) échange(s) à l’heure néolibérale? » qui se tiendra les 19 et 20
décembre 2020, à Montpellier, en France. Organisé par les jeunes chercheurs du ...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Euskararen hausnarketa
bidegurutzetik’ liburuan

argi-iluna,

Kike

Amonarrizen

‘Euskararen

(Naiz) Azken urteetan idatzitakoa, irakurritakoa eta hausnartutakoa berrinterpretatu,
bateratu eta osatzetik, euskararen egoerari buruzko hausnarketa berritu bat eskaintzen du
Kike Amonarrizen lan berriak.

Euskaltzaindiak urtean birritan plazaratzen duen Euskera agerkariaren 63, 2,
2 zenbakia aurkeztu da
(Euskaltzaindia) Batez ere, zentsura frankistaren eta literaturaren arteko loturak aztertzen
dira bertan. Joan Mari Torrealdai: “Garrantzitsua da gure iragana egiaren eta zientziaren
bidetik aztertzea”. Euskera-ren zenbaki berria monografikoa da, eta bere sorburu...

Reclaiming, Revitalizing and Decolonizing Minority Languages
(Multilingual matters) This month we published Rejecting the Marginalized Status of
Minority Languages edited by Ari Sherris and Susan D. Penfield. In this post the editors
discuss the themes covered in the book.

Avançament de sumari de la Revista de Llengua i Dret núm. 72
(Revista de Llengua i Dret) Aquest mes de desembre es publica el número 72 de la Revista
de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, el qual centra bona part dels articles a fer
un balanç del dret lingüístic dels últims 40 anys. D’una banda, el número inc...

Crida d'articles - Monogràfic homenatge Ninyoles a Arxius de Ciències Socials
La revista Arxius de Ciències Socials, editada per la Universitat de València, dedica un
monogràfic d’homenatge al sociòleg Rafael L. Ninyoles, recentment traspassat, en el volum
42 de la revista (aparició prevista: juny de 2020).
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
Ipar Euskal Herriko ikasleen %73k ez dute euskararekin harremanik
(Berria) Euskarazko irakaskuntzan garapenak izan badira ere, ikaslerik gehienek frantses
eredu elebakarrean ikasten du. Baikor agertu da François-Xavier Pestel akademia ikuskari
berria.

Euskaldundu diren jatorri anitzeko pertsonen aldarria: harrera euskaraz!
(Argia) Estitxu Eizagirre Kerejeta. Euskara integrazio hizkuntza. Zer diote euskaldundutako
euskal herritar berriek? mahai-inguruan landu dute gaia Tarana Karim (Azerbaijanen jaioa),
Petra Elser (Alemanian jaioa) eta Bouba Diouf-ek (Senegalen jaioa). Durangoko Azokak...

Anton Abbadia saria jaso du Arantxa Urretabizkaiak
(Naiz) Arantxa Urretabizkaiak jaso du Gipuzkoako Diputazioak ematen duen Anton Abbadia
saria, euskararen normalizazioaren alde egindako ekarpenagatik eta euskal literaturan
emakumearen imajinarioaren eraldaketan aitzindari izateagatik. Udane Juaristi artistaren
obra ...

O 2020 comezará cun novo diario en lingua galega
(Consello da Cultura Galega) O pasado 30 de novembro, no marco da feira Culturgal, tivo
lugar a presentación pública do número 0 de Nós Diario, unha iniciativa xornalística en
lingua galega que comezará a editarse de xeito regular a partir do vindeiro 2 de xane...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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