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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Euskararen erabilera publikoa sustatzeko emandako urratsak partekatu eta
hizkuntza erabilera berritzaileak aztertu dituzte Gipuzkoa Berdinagoko
eragileek
“Euskarak eta hizkuntza berdintasunak aurrera egingo badute, hiru alor nagusitan eragin
behar dugu, horietatik etorriko baita aurrerabidea. Gizarte aktibazioa, berrikuntza eta
elkarlana”. Hitz horiekin ireki du gaurkoan Gipuzkoako diputatu nagusiak, Markel Olanok...

—
Ikerketak
Tesiker, euskarazko doktorego-tesien gunea
(Unibertsitatea.net) Euskarazko doktorego-tesi guztiak gune batean biltzeko helburua du
Tesiker proiektuak. 2007. urtean abiatu zuen Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza
Politika Sailak UEUren laguntzaz. Euskaraz aurkeztutako doktorego-tesi guztiak bildu eta
esk...

Langue basque, identités et territoire. Logiques d'action et mobilisations
collectives autour de la scolarisation en Basque
Maite Lagrenaderen tesia saritu da Eusko Ikaskuntza-Baiona Hiriak sarien edizio honetan.
Euskal Kulturaren Saria eskuratu du. Au Pays Basque de France, le nombre de
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bascophones ne cesse de diminuer. Pour autant, les dernières enquêtes sociolinguistiques
présentent...

Política Lingüística i l'Idescat presenten per primera vegada els usos
lingüístics dels ciutadans de l'Àmbit Metropolità desagregats
(Generalitat de Catalunya) La Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya han presentat una anàlisi pionera sobre el
coneixement i els usos lingüístics dels ciutadans a l’Àrea Metropolitan...

La UZ liderará un proyecto internacional para reducir las barreras
lingüísticas en Europa
(Aragon Digital) El proyecto permitirá desarrollar una red internacional de investigación en
temas de “ciencia de datos lingüísticos” y aglutinará a investigadores de 38 países,
expertos en lingüística, informática, web semántica, big data, etc. Otro de...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Euskara hizkuntza propioa izateaz gain, hizkuntza komun bihurtzearen
erronka
(Euskaltzaindia) Euskara biziberritzeko prozesuak aurrera jarraitzen du gizartearen esparru
guztietan, horietako bakoitzean, bateko edo besteko abiadan. Jakina denez, beste herrialde
batzuetatik etorritako milaka pertsona ditugu gurean eta horrek aldaketak eragin dit...

Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu jardunaldiko aurkezpenak
Otarrean eskuragarri
(Unibertsitatea.net) Urriaren 4 eta 5ean "Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu"
jardunaldia egin zen Gasteizen UEUk eta ELEBILABek (Elebitasunaren Laborategia)
elkarlanean antolatuta.

Baionako lanbide foroa: euskara lan munduan
(Argia) Euskal Konfederazioak lanbideen foro bat antolatu du 2019ko abenduaren 7an
Baionako Bernat Etxepare lizeoan. Euskal Hedabideek hiru mahain-inguru egin ditu eta
zuzenean hedatu. Euskarak duen tokia lan munduan eztabaidatu dute Iñaki Etxeleku
aurkezlearen esku...
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—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
La comunicació digital empresarial de les empreses privades del País Basc: ús
i evolució de l’eusquera entre 2013 i 2017
(Revista de Llengua i Dret) L'objectiu d'aquest article és conèixer l'ús que les empreses
privades de la comunitat autònoma del País Basc (CAPV) fan de la seva comunicació
externa digital a les xarxes socials i l’evolució de la presència que hi té l’eusq...

The Sociolinguistics of Late Modern Publics (Volume 23, Issue 5)
(Journal of Sociolinguistics) This issue examines struggles over public discursive power in
late modern society, understanding that late modern publics are characterized by a
destabilization of formerly unmarked public authorities, in other words, an unsettling of
st...

Mendeurreneko Kongresuaren ekarpenen argitalpena
(Eusko

Ikaskuntza)

`Eusko

Ikaskuntzaren

XVIII.

Kongresua

Geroa

Elkar-Ekin:

Mendeurreneko Kongresua´ izena duen lanean argitaratu dira erakundearen
Mendeurreneko (1918-2018) eta XVIII. Kongresuko ekarpen, ondorio eta proposamenak.
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Helduen euskalduntzearen alorreko
gaitzeko bi beka emateko deia

metodologiagintzan

ikertzaileak

(HABE) Zabalik dago eskaerak aurkezteko epea (2019/12/31-2020/01/30). Helduen
euskalduntzearen didaktika aplikatuaren metodologiagintzaren alorrean ikertzaileak
gaitzeko bi beka ematea. Beka bakoitzaren iraupena hogei hilabetekoa izango da,
onuradunek onartzen duten ...

Baionatik mundura, 20 urte euskarari buruzko puntazko ikerketak eginez
(Naiz) Iker euskararen eta euskal testuen ikerketa zentroak 20 urte ospatzen ditu aurten.
Urteurrenak orain arte egindako ibilbideari begiratzeko aukera ezin hobea ematen du,
egungo ikertzaileen dinamismoak ikerketak munduan barna hedatzen dituelarik.
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CM adopts Recommendation on Spain
(Council of Europe) The Committee of Ministers of the Council of Europe has published a
new report on the application of the European Charter for Regional or Minority Languages
in Spain. Prepared by a Committee of independent experts that monitors the
implementation ...

EuskarAbentura, 2020ko edizioa martxan da!
(Eusko Ikaskuntza) 2003 eta 2004 urteen artean jaiotako gazteei zuzenduta dago.
Abenduaren 5ean, Durangoko Azokan, EuskarAbenturaren hirugarren edizioan parte
hartzeko deialdia zabaldu zen.Durangora bertaratu ziren elkartekide, babesle eta aurreko
edizioetako espediz...

Babeslea:

Bazkide partaidea:

4

