80. zenbakia
2020ko ekainak 4 – 17

—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Kalean da nazioarteko hizkuntzen garapen-lankidetzari eskainitako Bat
Soziolinguistika Aldizkariaren 114 zenbakia
Garabide Elkartearekin elkarlanean osatu da BAT Soziolinguistika Aldizkariaren 114.
zenbakia. Hizkuntzari eta nazioarteko lankidetzari buruzko artikuluak bildu dira bertan.
Honekin, aztertu nahi da euskararen biziberritze ahaleginean sortu eta pilatutako ezagutza
eta...

Txillardegi-Hausnartu soziolinguistika sariketa
(Unibertsitatea.net) Euskal soziolinguistika teorikoaren eta metodologikoaren garapenean
eta berrikuntzan eragitea da helburua. Baita ikertzaileen lana bultzatzea eta euskal
soziolinguistikaren eremura hurbiltzea. Sarietara euskararen soziolinguistika arloko
ikerketa...

Elkarlana eta modu
gakoetako batzuk

horizontalean

aritzea,

hizkuntza-aktibaziorako

(Naiz) 2015etik Soziolinguistika Klusterrak gidatutako lantalde bat euskararen erabilera
sustatzeko tokian tokiko aktibazio-prozesuen ezaugarriak ikertzen aritu da eta hainbat
gako identifikatu ditu.

1

80. zenbakia
2020ko ekainak 4 – 17

—
Ikerketak
El Departament de Cultura impulsa un estudi per incrementar l'ús del català
en el món dels youtubers, instagramers i els influenciadors en xarxes socials
(Generalitat de Catalunya) El Departament de Cultura, a través de la Direcció General de
Política Lingüística, ha impulsat, finançat i publicat un estudi sobre l’ús de la llengua en el
món dels influenciadors socials. El treball Català, youtubers i instagr...

Historiari begira, euskararen betaurrekoak jantzita
(Argia) Euskararekiko jarrerak, usteak, jokaerak, sentipenak eta bizipenak jasotzea ez da
samurra historian 200 urte atzera eginez gero. Erdara jauntxo eta jabe den eremu batean,
dokumentu ofizialetan indusketa lana eginez, jaso gabe geratutakoa edo erdi ezkutuan
adi...

Públic de totes les edats vol més català a les plataformes digitals segons una
enquesta impulsada per Política Lingüística
(Generalitat de Catalunya) El 78 % dels catalans volen sèries i pel·lícules doblades en català
a les plataformes digitals, els canals de televisió tradicional i les sales de cinema. A
pràcticament tots els segments de població analitzats, més del 70% diu, en ...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Etorkizuneko euskal gizartea irudikatu nahian
(Euskaltzaindia) Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak jardunaldi berri bat antolatu
dute uztailaren 21erako: Etorkizuneko euskal gizartea: euskara erabiltzeko eremu berriak.
Mintegi honen bidez hausnarketarako, esperientzien trukerako eta elkarlanerako foro ed...

UEUk 17 ikastaro eta jardunaldi antolatuko ditu ekainetik irailera
(EiTB) Hamar euroko prezio sinbolikoa izango dute eta dagoeneko matrikula zabalik dago
ueu.eus

webgunean. Udako Euskal Unibertsitateak

(UEU)

48. Udako Ikastaroen

eskaintzarekin aurrera egiteko erronka jarri dio bere buruari, COVID-19ak baldintzatutako
egoeran, eta, d...
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‘Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa’ aditu-titulua eskainiko dute EHUk eta
UEUk
(UEMA) ‘Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa’ aditu-titulua (15 ECTS kreditu) antolatu dute
EHUk eta UEUk, UEMArekin eta Kontseiluarekin batera, eta ekainaren 30 arte zabalik da
matrikula egiteko epea. 150 orduko graduondokoa da. Erdiak aurrez aurreko eskolatan
eska...

Euskara, normaltasunerantz?
(Berria) «Normaltasuna eta euskara oximoron bat da. Zertaz ari gara?». Koronabirusaren
pandemiaren testuinguru berrian euskarak izan beharreko lekuaz mintzatu ziren atzo
Martin Ugalde foroan, eta horixe izan zen Idurre Eskisabelek hasieran botatako galdera.
Euskara...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak ‘Bidegileak’
bildumaren azken lau aleak aurkeztu ditu, Joxe Arratibel, Miren Jone Azurza,
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi eta Xole Erbitiren pentsaera eta lana
bilduz
(Irekia) Liburuxka hauek argitaratuta, amaiera eman zaio 33 urte bete dituen proiektu honi;
urte hauetan 272 euskaltzale eta talderen ibilbideak ezagutarazi ditu.

Percepción del conocimiento y uso de lenguas entre alumnado autóctono e
inmigrante en la escuela vasca / Naiara Berasategi, Nekane Larrañaga, Iñaki
Garcia, Maria-Jose Azurmendi
(HABE) El objetivo de este estudio fue analizar la adquisición de lenguas, el euskera y el
español, por parte del alumnado inmigrante en la escuela vasca en comparación con el
alumnado autóctono. Se ha analizado tanto la lengua familiar del alumno inmigrante,
as�...

Language attitudes of primary school teachers in Vitoria-Gasteiz. [Recurso
electrónico]
(HABE) Vitoria-Gasteiz, the capital city of the bilingual Basque Autonomous Community of
Spain, is a largely Spanish-speaking city: over 90% of the city’s population claims Span...
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La diáspora vasca : transmisión del euskera como lengua de herencia
(HABE) Los denominados hablantes de herencia del euskera son un tipo de bilingües que
han sido expuestos a su idioma materno de manera prolongada (principalmente en el
entorno familiar), pero que en muchas ocasiones carecen de las habilidades lingüísticas
necesari...

Gaelic Language Revitalization Concepts and Challenges
(NPLD) Based on research about Scottish Gaelic language revitalization, the chapters in this
collection focus on a number of interconnected themes, including the intersection of
neoliberalism and minority language revitalization; discourses of language death and revi...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Bai Euskarari Ziurtagiriak 20 urte
(ZuZeu) Rober Gutierrez. 20 urte bete ditu Bai Euskarari Ziurtagiriak. 20 urte pasa dira,
Kontseiluaren ekimenez, Donostian ospatu zen lehendabiziko banaketa ekitalditik, arlo
sozioekonomikoan euskarari BAI esan eta lehenengo 231 gizarte eragile haiek
konpromisoa har...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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