60. zenbakia
2019ko ekainak 27 – uztailak 10

—
Soziolinguistika Klusterreko albisteak
Aurtengo Euskal Soziolinguistika Jardunaldiak Euskaraldiaren emaitzak eta
eraginak aztertuko ditu
Soziolinguistika Klusterrak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak
elkarlanean antolatuko dute Euskal Soziolinguistika Jardunaldiaren 2019ko edizioa eta
“Euskaraldia aztergai” izenburua izango du. Urriaren 9an Tolosan izango da, goiz eta ar...

Zabalik da Txillardegi-Hausnartu soziolinguistika sarietara lanak aurkezteko
epea
2008. urtean sortu zenetik, lehiaketaren helburu nagusia euskal soziolinguistika teorikoaren
eta metodologikoaren garapena eta berrikuntza da. Euskal soziolinguistikarekin ikerlarien
lana bultzatzea eta beste hainbat ikerlari ere euskal soziolinguistikaren eremura bi...

—
Ikerketak
2018ko hizkuntza eskubideen txostena argitaratu du Behatokiak
(Argia) Ikerketa, hein handi batean, sektore publikoko erakunde eta zerbitzuetan euskaraz
hitz egiteko eskubidearen egoeran zentratu da. Izan ere, gaztelania eta euskara koofizialak
diren eremuetan, administrazioko esparruetan euskaraz hitz egiteko gabezia handiak da...
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Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018
(Generalitat de Catalunya) L’Enquesta d’usos lingüístics de la població és una estadística
quinquennal sobre els usos del català i altres llengües de la població a Catalunya. Aquesta
enquesta és una activitat estadística oficial integrada en els Plans e...

—
Jardunaldi, hitzaldi eta ikastaroak
HIZNET Hizkuntza Plagintza Graduondokoan izena emateko epea zabalik
(Asmoz) Urriaren 14ra arte eman daiteke HIZNETen izena. Euskara teknikariak, egunen
batean zeregin horietan aritzeko asmoa dutenak, jakituria eguneratu nahi duten
profesionalak, hizkuntza-normalkuntzan erantzukizun publikoa dutenak, euskalgintzan
dihardutenak, euskal...

Euskaltzaindiaren eta Sabino Arana Fundazioaren
biziberritzen jarraitzeko bide berriez gogoeta egiteko

mintegia,

euskara

(Sabino Arana Fundazioa) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak,
Bingen Zupiriak, hasiera emango dio jardunaldiari uztailaren 17an, asteazkenarekin, goizeko
9:30etan. Mintegi horretan, berrogeita hamar bat aditu, soziolinguista, unibertsitate...

Euskarak mundu digitalean duen presentzia eta eragina aztertuko dute
Elgoibarko “Euskara ala ezkara” zikloan
(Argia) Urrian egingo duten Euskara ala ezkara mundu digitalean? izeneko jardunaldia
aurkeztu du Elgoibarko Izarrak. Mundu digitalean zentratuko da aurtengo zikloa, eta mundu
horretan arituak eta adituak diren hamasei lagun gonbidatu dituzte egun osoko jardunaldian
p...

Euskalgintza: ziklo berri baten behar larria
(Argia) Ainara Santamaria Barinagarrementeria EHUko ikertzaileak alor horri dagozkion
ikerketaren emaitzak azaldu zituen. Gipuzkoako euskalgintzaren herri mugimenduak eta
ekimenak

aztertuz

osatu

da

ikerketa.

Ekimenen

behaketa

zuzena

eginaz

eta

mugimenduetako kideak e...

Euskarazko komunikazioa estrategia bila; Google, Netflix eta enparauen
munduan
(NAIZ) Ikastaroaren izenburua «proposamen bat lantzeko uneaz» mintzo zen eta Garazi
Goiaren parte hartzea «estrategia bat marrazteko beharra»-ren inguruan aritu da.
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Euskarazko komunikazioa gorantz doa baina termino erlatiboetan ez aurrera ez atzera
geratu da. O...

Aisia: marka eta erronka
(Euskaraba) Aisialdian, euskara da marka eta erronka. Ekainaren 8an hainbat lagun bildu
ginen Gasteizen, aisialdiak euskara indarberritzen jokatu behar duen paperaz gogoeta
egiteko. Igone Martinez de Lunak Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren arteko
lankid...

—
Liburuak eta artikulu zientifikoak
Europako Errejioetako eta Gutxiengoen Hizkuntzen Kartaren edukiak
eskoletan lantzeko tresnen txostena
(Council of Europe) This document comes as a result of a thoughtful reflection on the
importance of enhancing the visibility of the Charter in particular through the school system. Its main purpose is to provide the educational community with a useful tool to dissem...

Giralt eta Nagore (coord.) (2019): La normalización social de las lenguas
minoritarias
(Xarxa CRUSCAT) Este volumen recoge las ponencias que se impartieron en el curso
extraordinario de la Universidad de Zaragoza titulado “La normalización social de las lenguas
minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmateri...

Diversidad lingüística en la agenda política de las ciudades: apuntes sobre el
caso Barcelona – Juan Bastante Rodríguez
(RLD blog) Una de las características que mejor define las sociedades contemporáneas es la
multiculturalidad de las grandes metrópolis. No se trata de un fenómeno reciente. Los
movimientos migratorios y las coincidencias idiomáticas en el espacio son una constan...
Dokumenturen bat edo informazio bibliografiko gehiago nahi izanez gero, jo zuzenean HABE Liburutegira
(liburutegi@habe.eus), beraiek arduratuko baitira zure eskaria bideratzen.

—
Bestelako albisteak
Mertxe Mugikak koordinatzaile nagusia izateari utziko dio urrian
(AEK) 13 urteko ibilbide oparoa egin du AEKren koordinazio nagusian, eta, hemendik aurrera,
beste zeregin batzuetan ariko da AEKren barruan. Nafarroako AEK-ko koordinatzaileak
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(Alizia Iribarren) ordeztuko du Mertxe Mugika, aurtengo Batzar Nagusiak oniritzia eman
ondo...

Euskara Wikipedian presentzia gehien duten hizkuntzen artean 29. postuan
kokatu da
(NAIZ) Euskarazko Wikipediak 336.000 artikulu ditu eta iaz 30 milioi bisita izan zituen, 2017an
baino 5 milioi gehiago. 2.500 ikasle inguruk ia 800 artikulu berri sortu dituzte eta beste 1.200
inguru hobetu dituzte.

Babeslea:

Bazkide partaidea:
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