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—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
"Immigrazioa eta hizkuntza-aniztasuna" uda ikastaroa ekainaren 20 eta 21ean
Urtero bezala soziolinguistika gaien inguruko eskaintza izango da EHUren uda ikastaroetan.
Soziolinguistika Klusterrak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean antolatu du
Immigrazioa eta hizkuntza-aniztasuna: Harrera integralaren bila ikastaroa. Donostiako
Miramar ...

ICML kongresuan Frisian
Maiatzaren 22tik 24ra Frisiako hiriburuan, Ljouwert-en, egin da ICMLren (International
Conference on Minority Languages) 17. edizioa Mercator hizkuntza aniztasunari buruzko
ikerketa zentroak antolatuta.

Jendaurrean Erabili proiektuaren inguruko aurkezpena Sharing Society
nazioarteko konferentzian
Pasa den maiatzaren 23 eta 24an Bilboko EHU-Bizkaia aretoan gizarte eraldaketarako
ekintza kolaboratibo kolektiboen inguruko nazioarteko konferentzia egin zen. EHU kide den
Sharing Society proiektuaren inguruan antolatutako hitzordua izan zen. Soziolinguistika
Kluste...
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—
Ikerketak
Ikergazte: ikerlariak euskarak batuak
Martxan da Ikergazte kongresua. Euskarazko ikertzaile gazteen topalekua izango da Baiona
bihar arte. Hainbat esparrutako ehun ikerketa baino gehiago aurkeztuko dituzte
kongresuan. Ikertzaile euskaldunen komunitatea osatzearen garrantzia goraipatu du UEUk.
Hark antola...

Turismo eskaintzan ere euskararen balio erantsia aztergai
UEMAko turismo lantaldeak deituta, berrogei lagun bildu ziren pasa den asteartean
Zumaian, turismoan euskarari balio erantsia emateari buruzko gogoetak partekatzeko eta
lanerako ildoei buruz hitz egiteko. Besteak beste, udalerri euskaldunetan bisitariek
euskararen ga...

Juan San Martin bekan parte hartzeko deialdia ireki da
Juan San Martin bekaren deialdia ireki berri da. Eibarko Udalak eta UEUk elkarlanean
antolatzen dute eta 14. edizioko ikerketa esparrua HISTORIA izango da. Kontutan hartu
bekara aurkezteko proiektua, azterlana eta memoria euskaraz egin behar dela. Bekaren
helburua eu...

Euskal hedabideen urtekaria 2018
Euskal Hedabideen Behategiak hiru urteko ibilbidea egin du dagoeneko Hekimen elkartea,
UPV/EHU,

Mondragon

unibertsitatea,

Deustuko

unibertsitatea

eta

Udako

Euskal

Unibertsitatea elkartuta. Aurrera begira gauden arren, aurtengo bilduma honetan 2018ari
hasieratik amaie...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
Zabalik dago UEUren Udako Ikastaroetan izena emateko epea
UEUk 39 ikastaro, jardunaldi eta tailer antolatu ditu 47. Udako Ikastaroen baitan, azken
urteetako arrakasta errepikatzeko helburuarekin. Azken bi urtetako lelo berdina aukeratu
dute aurten ere, #ElkarEkin, udakoak elkarlanean antolatu eta jakintza berriak sortzen di...
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Elkar aitortuz, lankidetza berriak sortzera animatu dute Udaltopen
«Elkar ulertzetik elkarrekin lan egitera... Ados?» goiburuarekin egin dituzte 210 lagun inguruk
Lasarte-Orian Udaletako Euskara Zerbitzuen Topaketak. Ondorio nagusi bat: «Eredu berrien
beharra».

Appel à propositions - « Les langues dans la famille : attitudes, usages,
politiques, histoires »
Un appel à propositions est en cours pour le colloque « Les langues dans la famille : attitudes,
usages, politiques, histoires » qui aura lieu du 5 au 7 décembre 2019 à l'Université Sorbonne
Nouvelle, à l'Université Paris Descartes et à l'Institut national d...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Euskarari buruzko 2018ko bibliografia hautatua
Euskararen

didaktikari,

euskararen

psikolinguistikari

eta

Euskal

Herriko

egoera

soziolinguistikoari buruzko bibliografia. Bibliografia hau HABE Liburutegiak egindako
aukeraketa baten emaitza da, kontuan hartuta Liburutegiak jorratzen duen espezializazio
eremua eta eu...

The complex and dynamic languaging practices of emergent bilinguals
The complex and dynamic languaging practices of emergent bilinguals This expanded
edition of the International Multilingual Research Journal’s recent special issue on
translanguaging — or the dynamic, normative languaging practices of bilinguals — presents
a po...

Les français d'ici: des discours et des usages
Représentations des communautés francophones minoritaires dans le discours médiatique,
conception de la norme chez les réviseurs de la presse écrite québécoise, variations
morphosyntaxiques, lexicales ou phonétiques en français canadien et acadien, stratégi...

Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.
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—
Bestelako albisteak
«Ikerketa libre eta desinteresatua prostituitu egin da»
Bolognako Itunak ekarritako aldaketen aurka ozenen ari direnetako bat da Fernandez Liria
filosofoa; enpresa handien mende ikusten du unibertsitatea orain. Eta atzera-buelta, zail:
otzan hartu du gizarteak eredu berria.

Iñaki Martinez de Luna GARABIDEko lehendakari berria
Oso ondo joan zen apirilaren 11n GARABIDEk egin zuen Batzar Orokorra. 2018. urteko
dinamika zein diru-kontuak aho batez onartu ziren eta gauza bera gertatu zen 2019. urteko
gestio plan eta diru-kontuen aurreikuspenekin ere.

‘Euskararen arnasguneak herri txikiak dira gehienak, handiena Azpeitia
izango da’
Kike Amonarriz BAT Soziolinguistika Aldizkariaren azken argitalpenaz aritu da ‘Ahoz Aho’n.
‘Arnasguneak. Etorkizuneko erronkak’ da 110. zenbakiaren gaia.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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