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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
2020-2023 hausnarketa estrategikoaren baitako lan-saio zabala
Soziolinguistika Klusterraren lau urterako norabidea diseinatzen ari da erakundea bere
barneko eta inguruko harreman sareko kideekin batera. Pasa den ostegunean, otsailaren
27an, lan saio zabala antolatu zen Martin Ugalde Kultur Parkean prozesu honen baitan.

HIGA2020!: Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen III. Topaketa aurkeztu
dute
HIGA 2020, Hizkuntza Gutxituetako Hiztun Gazteen Hirugarren Topaketa, Gasteizen egingo
dute irailaren 6tik 9ra. Gaur goizean prentsaurrekoa egin dute, Oihanederren Euskararen
Etxean, ekimena aurkezteko, Ama Hizkuntzaren Nazioarteko Egunaren bezpera dela
aprobetxatuz....

—
Ikerketak
Hizkuntza-muden ikerketa kualitatiboa EuskarAbenturako lehen espedizioan
(EuskarAbentura) EuskarAbenturako orain arteko bi espedizioetan (2018 eta 2019) xerpa
lanetan aritutako Izaro Arrutik “Hizkuntza jarrerak eta praktikak gazte euskaldunen artean:
Hizkuntza-muden ikerketa kualitatiboa EuskarAbentura espedizioan” izeneko lana aurkez...
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Euskadiko Autonomia Erkidegoko 25 urtetik beherako gazteen % 34k dute
euskara ama-hizkuntza
(Eusko Jaurlaritza) Gipuzkoa da euskara ama-hizkuntza bakarra edo ama-hizkuntzetako bat
duten gazteen kopuru handiena duen lurraldea: % 51,53. UNESCOk otsailaren 21ean ezarri
zuen Ama-hizkuntzaren Nazioarteko Eguna.

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Soziolinguistikari buruzko master bat ematen hasiko da EHU irailean
(Berria) Lau aditu titulu izango dira: administrazioa, arlo ez-formala, sozioekonomikoa eta
euskalduntzea. Soziolinguistika Klusterreko ikerlariak ere irakasle izango dira.

BERBETAN jardunaldiak: Euskararen erabileraren inguruko gogoetak Ermuan
(Topagunea) Aurreko urteetan bezala, martxoa eta apirila bitartean Berbetan Jardunaldiak
egingo dira Ermuan. Duela hogei ta bat urte, 1999ean, antolatzen hasi zen ekimen honetan
euskararen ezagutza eta erabilerarekin zerikusia duten zenbait gairen inguruko hitzaldi e...

Euskararen Transmisioari buruzko 10. mintegia egingo da Eibarren
(Topagunea) Euskararen Transmisioari buruzko 10. mintegia egingo da Eibarren. Egitarau
oparoa prestatu du Eta Kitto! bazkideak. Anima zaitez! Eman izena!

“Nola adostu talde batean Euskaraldiaren hizkuntza-praktika berriak?”
Mintegia
(Topagunea) Osteguna, martxoak 26, Dulantzin, 9:30-13:30. 25 euro. Eman izena
hemen:https://lautadaneuskaraz.eus/egitasmoak/mintegia2020/.

Zergatik

mintegi

hau?2016tik Euskal Herrian egindako ariketetan ondo esperimentatu dugu norberaren
hizkuntza ohiturak ez direla ...

Maddi Sarasua: Euskara klase perspektibatik
(Sustatu) Sustatu Podcastarem 20.05 alea. 2020. urteko 5. podcasta, otsailaren 19an
grabatua, baina egun pare batera prozesatua. Zumaiako Udalaren Euskara Zerbitzuak
hizkuntzaren inguruko hitzaldi zikloa antolatu ohi du urtero (Euskara, bestela ez gara-2020),
eta aur...
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—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Hacia un enfoque multilingüe en la política lingüistica: la educación y el
mundo laboral
(Cahiers internationaux de sociolinguistique) Cet article analyse les nouvelles tendances
dans l’étude du multilinguisme et son influence potentielle sur l’évolution de la politique
linguistique dans deux domaines : l’éducation et le monde du travail. Les po...

La comunicación digital empresarial de las empresas privadas del País Vasco:
uso y evolución del euskera entre 2013 y 2017 – Angeriñe Elorriaga, Maialen
Goirizelaia, Amaia García
(Revista Llengua i Dret) Internet ha supuesto el mayor logro tecnológico desde la
revolución industrial y ha sido el detonante de una revolución en la sociedad, que ha
cambiado la manera de comunicarnos. Las redes sociales son el máximo exponente de un
estilo nue...

Korsikeraren
gaineko
Nazioarteko Aldizkarian

zenbaki

berria,

Hizkuntzaren

Soziologiaren

(International Journal of the Sociology of Language) Special Issue: Corsican language:
between past and future challenges. This special issue is dedicated to articles taking stock
of the situation of the Corsican language and the contributions of Corsicas sociolingui...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Eusko Ikaskuntza-LABORAL Kutxa Saria 2020
(Eusko Ikaskuntza) Eusko Ikaskuntza-LABORAL Kutxako Humanitateak, Kultura, Arteak eta
Gizarte Zientzien 2020 Sarirako hautagaiak onartzeko epea zabaldu da. Sari ospetsu honek,
aipatu alorretako curriculum hoberenak eta Euskal Herriaren garapenari egindako
ekarpena ha...
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Mother language day 2020: Celebrating cross-border languages for peaceful
dialogue
(Unesco) UNESCO is celebrating ‘Languages without borders’ for International Mother
Language Day 2020 on 21 February. Local, cross-border languages can promote peaceful
dialogue and help to preserve indigenous heritage. Cultural and linguistic diversity are key
f...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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