74. zenbakia
2020ko martxoak 5 – 17

—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Osasun larrialdiko egoeragatik neurriak
Soziolinguistika Klusterrak neurriak hartu ditu COVID19 birusaren zabalpena eteteko
Osasun Larrialdiko Egoerari erantzunez. Batetik, martxoaren 30a arte aurreikusitako aurrez
aurreko jarduera oro etengo da. Bestetik, bulego teknikoko kideek telelanaren bidez
jardungo...

—
Ikerketak
Gazte eta hizkuntza identitatea gozamenetik eraikitzen
(Mintzola) Ipar Euskal Herriko bertso-eskoletako gazteen hizkuntza ibilbideak izan ditu
aztergai Miren Artetxek bere doktoregai tesian. “Gazteontzat hizkuntza ohituren aldaketak,
bereziki gazte identitateak eraikitzeko estrategiak dira” eta horiek euskaraz garatz...
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Arabako establezimenduen ia % 60k euskara ulertzeko gai den pertsona bat
dute gutxienez
(Aenkomer) Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako Enpresaburuak, Arabako Foru
Aldundiarekin lankidetzan, 330 elkarrizketa egin zizkien 2019ko azken hiruhilekoan
merkataritza eta ostalaritza-establezimenduei eta beste zerbitzu batzuei, sektorearen
diagnostikoa egiteko...

Euskara eta generoaren inguruko hiru ikerketa egingo dira Berdintzen beka
programari esker
(Europa press) Garbiñe Bereziartuak eta Beñat Muguruzak, Onintza Legorburuk eta
Nekane Goikoetxeak egingo dituzte ikerlanak.

Estudi sobre els usos lingüistics en l'assistència sanitària
(DEMCAT) Un dels objectius de la Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de
Catalunya (SocDEMCAT), dins de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears (l’Acadèmia, ACMSCB), és promoure la difusió, la recerca i la form...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Euskara eta gazteak hizpide 'Euskara, bestela ez gara' zikloko azken
solasaldian
(Baleike) Hizkuntz ideologia, praktika eta bizipenak izan dituzte aztergai, besteak beste,
Hernandezek eta Ozaitak. Herenegun aurkeztu zuten ikerketaren emaitza, Alondegiko
Oxford aretoan.

Ikuspegi desberdinak eta ekarpen ugari Euskeraren Transmisioaren X.
Mintegian
(EtaKitto) Gaur goizean Euskeraren Transmisioaren edizio berri bat izan dugu Eibarko
Portalea kultur etxean. Hamargarren urteurrena bete da aurten, eta horregatik, ekitaldi
berezia izan da hasieratik amaierara arte (alfonbra larrosa, dekorazioa, osagarriak,
eszenarat...

2

74. zenbakia
2020ko martxoak 5 – 17

XXII Encontros para a normalización lingüística: A integración lingüística
como ferramenta de cohesión social
(Observatorio da Lingua Galega) Centramos esta XXII edición dos Encontros para a
normalización lingüística nas persoas e nos colectivos non galegofalantes de orixe,
conscientes de que a integración lingüística é un factor indispensable para a cohesión
social...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
HIZNET, ikerketa-lanak 2002-2019 gida
(HABE Liburutegia) HIZNET - Hizkuntza Plangintza Graduondokoa, ikerketa-lanak 2002-2019
gida prestatu dugu.

Socioeconomía y lengua: entre la protección pública y la autonomía privada –
Alba Nogueira López
(Revista Llengua i Dret) Es bastante habitual que el ordenamiento jurídico, tanto en países
plurilingües como monolingües, proteja su(s) lengua(s) nacional(es) en las relaciones
interprivados y en el tráfico económico. Un ejemplo gráfico de esto podría ser el...

Epilogue: Blurred boundaries, language ideologies and social inequality in
global care work
(International Journal of the Sociology of Language) Special Issue: Language, Inequality and
Global Care Work. Volume 2020, Issue 262 (Mar 2020). Recent research on language, work
and globalisation increasingly takes a critical perspective by investigating power dyna...

Adult Minority Language Learning. Motivation, Identity and Target Variety
(Multilingual Matters) This book examines the role of affective variables in the process of
learning a minority language. It presents a comprehensive account of how adult learners’
attitude, motivation and identity are related to their awareness of, and commitment ...
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Appel à contributions pour la revue électronique Circula : revue d’idéologies
linguistiques
(CSLF) Un nouvel appel à contributions est lancé pour la revue électronique Circula : revue
d’idéologies linguistiques. Publiée aux Éditions de l’Université de Sherbrooke, la revue
accueille des contributions rédigées en français, en italien ou en espag...
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 feminitatea
(Berria) Kaleko neurketetan nabari da, eta transmisioan, eta euskararen aldeko
egitasmoetan:

euskarari

ekarpen

handiagoa

egiten

diote

emakumeek.

Euskal

soziolinguistikan ez da asko ikertu gai horri buruz, baina ari da azterketarako eta
gogoetarako bidea irekitzen.

Aditu, Elhuyarren hizketa-ezagutzaile elebiduna, erabilgarri online
(Elhuyar) Audio eta bideoak automatikoki transkribatzeko eta azpititulatzeko lehen euskal
plataforma. Aurrez grabatutako fitxategiekin nahiz zuzenekoekin funtzionatzen du. Adimen
artifizialean eta sare neuronaletan oinarritua. Doan proba daiteke aditu.eus webgunean. ...

[DOKUMENTALA] "Mai da bai (eta ezetzik ez dago)"
(Garabide) Garabideren erronka da elkarlanean urtero hizkuntza lankidetzari buruzko ikusentzunezko bat jorratzea eta, hain zuzen ere, lan honek maputxeen mapuzugun
hizkuntzaren biziberritzea biltzen du. Aurre-estreinaldia 2018ko udan egin zen Gasteizen,
Hizkuntza G...

Etxealdian soziolinguistika
(Garaigoikoa) Atzo euskaraz kontsumitzeko hainbat eta hainbat aukera eraman nituen
blogera. Gaur, baina, blogaren gaira apur bat hurbilduz, soziolinguistikaren inguruan
dauden on line aukera batzuk jarri nahi ditut denen eskura. Ea ba!. Bat aldizkaria. Online
daude B...
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Etxeko itxialdia arintzeko euskarazko 11 baliabide
(ZuZeu) Etxeko itxialdian denbora luze samarrez egon beharko dugula-eta, makina bat
lagun dabil egunotan sare sozialetan baliabideak partekatzen. Txerra Rodriguezek,
esaterako, hamar puntuko txio katea plazaratu zuen, beste horrenbeste euskarazko
baliabide agertuz et...

Babeslea:

Bazkide partaidea:

5

