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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Euskararen karrikako erabilerak goiti egin du Bortzirietan
(erran.eus) Bortzirietako Euskara Mankomunitateak hala eskatuta, joan den urrian
Bortzirietako karriketan hizkuntzen erabileraren 60 orduko neurketak egin zituen
Soziolinguistika Klusterrak, 12 orduko saioak herri bakoitzean, eta horien emaitzak
aurkeztu ditu berriki...

«Guk euskaraz hitz egin ahal izateko erne egon behar dugu, kontziente, eta
hori, hain justu, ohituraren kontrako elementu bat da»
(Gaur8) Pello jauregi etxaniz. EHU-ko irakaslea eta Soziolinguistika Klusterreko kidea.
Aldahitz proiektuaren hirugarren emaitza argitaratu du: «Uler-saioak», ulermena foku
bakarra duena. Izan ere, ulermena komunikaziorako giltza dela dio, gauza asko zabaldu
ditzak...

—
Ikerketak
What factors are linked to people speaking the Welsh language?
(Welsh Government) The National Survey for Wales includes questions about whether
people can speak Welsh, how often they do so, and their level of fluency. The questions are
asked of people aged 16+. This report is based on National Survey interviews carried out in
2...

1

84. zenbakia
2020ko irailak 10 – 23

Euskaraz idatzitako Tesien VII. Koldo Mitxelena Sarien deialdia argitaratu da
(EHU) UPV/EHUren eta Euskaltzaindiaren arteko Lankidetza Hitzarmenaren arabera,
euskaraz egindako ikerketa bultzatzeko, bi erakundeek bi urterik behin euskarazko
doktorego-tesien KOLDO MITXELENA sarietarako deia egingo dute.

Gradu amaierako lanentzako saria dugu aurten ere
(Mintzola) 500 euroko saria da banatzeko duguna; 2018-2019 edota 2019-2020 ikasturtean
aurkeztutako lanak behar dute izan. Gaur hasi eta urriaren 16ra arte izango da Gradu
Amaierako Lanentzako (GRAL) sarira aurkezteko aukera. Euskarazko ahozko kultur
sorkuntzari buru...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Uste baino gehiago girelako (Mintzalasai #9)
(Mintzalasai) Testuinguru berritu eta konplikatu batean, zer funtzio bete behar du
Mintzalasai elkarteak? Duela 9 urte sortu zenetik, gauzak aldatu dira gure lurraldean.
Denbora berean, euskara bezalako hizkuntzen etorkizuna hirietan jokatzen da eta
biztanleriaren %9...

Mesa redonda sobre o futuro do multilingüismo en Europa
(Consello da Cultura Galega) No marco do acordo institucional asinado o pasado mes de
maio, o Instituto Cervantes, o Institut Ramón Llull, o Etxepare Euskal Institutua e o Consello
da Cultura Galega organizan a mesa redonda “Comunidade e diversidade. O futuro do m...

Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (UPV/EHUren Aditu Titulua)
(UEU) Eragin Linguistikoaren Ebaluazioan (ELE) aditu tituluak lurralde-antolamenduko eta
hirigintzako plan eta proiektuen inpaktu soziolinguistikoak aldez aurretik neurtzeko eta
zuzentzeko tresna eraginkorrak eskainiko dizkio ikasleari.Eragin Linguistikoaren Ebaluazi...

Ate jota dator Hitz Adina Mintzo hitzaldi sortaren ikasturte berria
(Oihaneder) Hitz Adina Mintzo hizkuntza gutxituak ezagutzeko zikloaren 6. ikasturteak 7
hizkuntza hurbilduko dizkigu edizio berri honetan: sorabiera, lakota, nasa yuwea,
mankanyera, pirineotako euskalkiak eta kalaallisut. Zazpigarrena AnHitzak ekimenetik
gerturatuko ...
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—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Language attitudes and minority rights : the case of Catalan in France
(HABE) This book presents a detailed sociolinguistic study of the traditionally Catalanspeaking areas of Southern France, and sheds new light on language attitudes, phonetic
variation, language ideologies and minority language rights. The region’s complex dual
ide...

Étude des représentations sociales de la culture occitane chez les élèves de
Calandretas
(Lengas. Revue de Sociolinguistique) L’objectif de cet article est de proposer quelques
réflexions sur la transmission d’une culture minorée en contexte scolaire. Ces réflexions
s’appuient sur une enquête exploratoire menée auprès d’élèves de 3ème cy...

Reissue of the “Guide to Linguistic Revitalisation”
(Linguapax) José Antonio Flores Farfán, Lorena Córdova Hernández and José Crudo have
just published, with the support of Linguapax and the Benito Juárez University of Oaxaca,
the expanded and corrected version of the Guide to linguistic revitalisation: for a tr...

Linguistic diversity in a time of crisis: Language challenges of the COVID-19
pandemic
(Multilingua) Multilingual crisis communication has emerged as a global challenge during
the COVID-19 pandemic. Global public health communication is characterized by the largescale exclusion of linguistic minorities from timely high-quality information. The severe ...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzaren lehendakari berria
(Eusko Ikaskuntza) Iñaki Dorronsoro ordezkatu du karguan, eta erakundearen buru izango
den lehen emakumea da. Gainera, Eusko Ikaskuntzaren Batzar Nagusiak bost lurraldeetako
Kontseilu Errektoreko kide berriak ere aukeratu ditu. Eusko Ikaskuntzaren Batzar Nagusiak
An...
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Realeko jokalariek euskara hutsezko prentsaurrekoak emango dituzte
(Argia) Informazio askea lantzen dugu ARGIAn, langileok gara proiektuaren jabeak eta gure
informazioen atzean ez duzu sekula multinazionalik, bankurik edo alderdi politikorik
topatuko. Gure ustez, burujabetza guztien oinarrian dago informazio burujabetza,
ezagutzen d...

Ikastetxeetan Euskaraldia lantzeko materiala aurkeztu dute, haurrak akuilu
izan daitezkeelakoan
(Naiz) Ikastetxeetan haurrek Euskaraldia landu dezaten material didaktikoa aurkeztu dute
ostegun honetan, hizkuntza ohituren aldaketan ume eta nerabeak akuilu paregabea izan
daitezkeela ohartuta. Material guztia ikastetxeen eskura dago Euskaraldiaren webgunean.

ÓRÓ… hizkuntza eta kulturen arteko topaketa Galwayn
(Topagunea) Europako Kultur Hiriburu da 2020 urtean Irlandako Galway hiria (Gaillimh
Irlandako gaeleraz). Europako kultur topagune den hitzordu honek ere koronabirusaren
eragina izan du, baina nola edo hala egitarauari eusten ari dira, behar diren moldaketak
eginez. ...

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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