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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Komunikazio publikoan ematen diren praktika linguistikoen gaineko
ikerketa egin dute Soziolinguistika Klusterrak eta Euskal Herriko
unibertsitateak
Praktika linguistikoak eta harremanak erakundeen eta hedabideen artean txostena
zabaldu du Soziolinguistika Klusterrak eta Euskal Herriko Unibertsitateak osatutako
ikerketa-taldeak. 2018 eta 2019 artean Euskal Herriko eremu komunikatiboaren azterketa
kualitatiboaren ...

#TxillardegiHausnartu soziolinguistika sarietan parte hartzeko azken egunak
Epemuga: iralak 18. Euskararen soziolinguistikari ekarpena egiten dioten ikerketa eta
hausnarketa idazlanak saritzen dira, beti ere oinarri zientifikoa dutenak edota zientzian
oinarritutako
hausnarketak
proposatzen
dituztenak.
Diziplina
desberdinetatik
proposatutako ...

Nola piztu herritarrak hizkuntza errealitatea euskararen alde astintzeko?
(Gaur8) Euskararen erabilera pizteko formula magikoaren bila bezala dabil euskalgintza,
formula magikorik existitzen ez dela jakitun. Jakina dena da herritarrak piztea, aktibatzea,
beharrezko baldintza dela hizkuntza errealitatea astintzeko. Aktibaziorako prozesuak e...
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—
Ikerketak
Gune soziolinguistiko anitzetako gazteak nahasteak euskararen erabilera
handitzen du
(Naiz) EuskarAbentura elkarteak 2019ko Espedizioko emaitza eta ondorio linguistikoen
inguruko txosten bat argitaratu du. Nabarmendu duenez, euskararen erabilera indartzeko
estrategia eta lortutako emaitzak hobetuz doaz urterik urte, esaterako, 2019an egin...

Nerabeak Euskaraldian
(Lasarte-Oriako Udala) 2018an burututako Lasarte-Oriako Nerabeak Euskaraldian ikerketaekintzaren emaitzak eta baliabideen bilduma eskuragai.

Tolosako saltokien erdiek baino gehiagok bermatu dute euskara COVID-19ari
buruzko mezuetan
(Galtzaundi) COVID-19arekin zerikusia duten mezuen %56etan bermatu dute euskara
Tolosako saltokiek beren erakusleihoetan. 2018ko azterketarekin alderatuz gero, 20
puntuko gorakada egon da saltokietako mezuetako euskararen presentzian. Saltoki txikiek,
zerbitzuen alor...

Banatu ditugu ikerketa kontratua eta bi proiektu sariak
(Mintzola) UPV/EHUko Mikel Laboa Katedrarekin egin dugu deialdia. Kepa Matxainek lortu
du kontratua "Bertsolaritzaren autonomia auzitan: utilitarismoa, txapelketak, hedabideak,
irakaskuntza eta hibridazioa" lana egiteko. Beste hiru urtez luza daitekeen urtebeteko ike...

Abian da euskarazko tesien Koldo Mitxelena sarien deialdia
(Euskaltzaindia) Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) eta Euskaltzaindiak gaur egin
dute deia euskaraz egindako ikerketa bultzatzeko asmoz sortu ziren euskarazko doktorego
tesien Koldo Mitxelena sarietarako. Bi erakundeek bi urterik behin antolatzen duten...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Topaketa: Hizkuntza gutxiagotuen biziberritzea eta garapen iraunkorra
(Sustatu.eus) Irailean gaude baina uda ikastaroak ez dira amaitu. Irailaren 16 eta 17an
izango da bat interesgarria EHUn, Donostiako Miramarko ikastaroetan. "Hizkuntza
gutxiagotuen biziberritzea eta garapen iraunkorra" bi eguneko uda ikastaro edo biltzarra
izango da....
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HIZNET, Hizkuntza Plangintza Graduondokoa
(Asmoz Fundazioa) Euskara normalkuntzarako beharrezkoa da ezagutza kualifikatuagoa
eta sistematikoagoa izatea, horregatik daramatzagu 20 urte formakuntza hau eskaintzen.

Euskararen lekua etorkizuneko euskal gizartean
(Euskaltzaindia) Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak etorkizuneko euskal gizartea
zer nolakoa izango den ezagutzeko mintegia antolatu dute gaur, Bilbon, eta jardunaldian
etorkizuneko gizarte horretan euskararen erabilera eremu berriak identifikatu nahi izan d...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
New speakers of Basque: a Basque-Spanish contact approach
(HABE) Itxaso Rodríguez-Ordóñez. The strong revitalization efforts of the Basque language
along with the implementation of a standardized variety (Euskara Batua [Unified Basque])
in the public education system of the Basque Autonomous Community in Spain have give...

Euskara eremu zientifikoan
(HABE) giza eta gizarte zientziei buruzko aldizkarietako laburpenen azterketa kuantitatiboa
(2010-2019). 80ko hamarkadan euskara normalizatzeko martxan jarri ziren ekimenen
ondorioz, euskara bere tokia hartzen joan da eremu akademikoan eta, horrekin lotuta,
argitalpe...

Núm. 30: Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants
(Treballs de Sociolingüística Catalana) Treballs de Sociolingüística Catalana aldizkariaren
zenbaki berria kalean. Besteak beste, Jendaurrean Erabili proiektuari lotutako artikulu hau
jasotzen da bertan: "Promocionant la comunicació en èuscar: la comunitat de p...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Adiorik gabeko agurra eman dio euskalgintzak Torrealdairi
(Berria) Goibela da: lainoa sartu du, ezkutaturik daude hain maite zituen mendiak. Grisa da.
Isiltasuna da: herriko kaleetatik aparte, muino batean, isiltasuna da hilerria; inguruko
ardien zintzarriek soilik ukitzen duten isiltasuna. Eta oroimena da: egun goibel eta ...
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"Euskaraldia entrenamendua da, ez partida"
(Argia) 2018ko Euskaraldian ahobizi eta belarriprest rolen artean belarriprest izatea
aukeratu zenuela adierazi zenuen. Kazetari honek ez zuen hautua ulertu, euskara
gaitasuna eta hizkuntza kontzientzia duenak ahobizi rola jokatu beharko zukeelakoan,
baldin eta norbe...

“What is Ola?” is published, a travel documentary on minority language
(Linguapax) Over the past thirty-five years, the mantra of the Hawaiian Language
Revitalisation Movement has been “E Ola ka‘ ōlelo Hawai‘i ” (‘The Hawaiian language shall
live’). “What is Ola?” is a travel documentary hosted by Keli’i Wilson, one o...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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