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Gida hau HABE Liburutegiak egindako aukeraketa baten emaitza da, kontuan hartuta Liburutegiak jorratzen duen espezializazio eremua eta euskararen didaktikari, euskararen alderdi psikologikoei eta Euskal Herriko egoera soziolinguistikoari egiten dion jarraipen estua.
Gida hau kontsultatzen duenak, bertan topatuko ditu:


Euskararen eta Euskal Herriaren egoera soziolinguistikoa aztertzen dituzten lanen erreferentziak.



Euskararen alderdi didaktiko nahiz psikologikoak aztertzen dituzten lanen erreferentziak.



Euskal Herriko hezkuntza ereduak, hizkuntzei dagokienean, aztertzen dituzten lanen erreferentziak.



Euskara ikasteko materialak.

Guztiak dira 2017an zehar argitaratuko lanak: liburuak, liburuetako artikuluak, aldizkarietako artikuluak. Guztiak daude kontsultagarri gure katalogoan eta katalogorako lotura eskaintzen dugu
azal bakoitzean klik eginda. Dokumentuak Interneten libre daudenean, Interneterako esteka ere
eskaintzen dugu.
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1980 hamarkadako euskararen
egoerari buruzko diskurtsoa
Jon Artza Bikandi
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -103 (2017), 115-137 or.

Euskal Herrian, Euskararen Legeak eta hizkuntza politikak indarrean jarri zirela 30 urte pasa dira. Beraz, horien bilakaera eta
emaitzak aztertzeko tenorea iritsi da. Horretarako zer espero zen
eta zer lortu den kidekatu behar dira. Baina aurreikuspenak bete
diren aztertu aurretik, lehenbizi eta zehaztasunarekin, 1980ko
hamarkadako iragarpenak nolakoak ziren jakin beharko litzateke.
Nolakoa zen euskararen normalizazioaren gaineko diskurtsoa
urte haietan? Galdera horri erantzutea da artikuluaren muina.

Lan honek, 2013 eta 2016 artean osorik burutu diren 13 esperientziak ditu aztergai.

Aldahitz ikerketa: Eusle metodologia esperientzien emaitzak 2013-2016
Pello Jauregi Etxaniz, Pablo Suberbiola Unanue
Soziolinguistika Klusterra, 2017

This PhD thesis explores the anxiety and attitudes of multilingual
speakers in second (Basque and Spanish) and third (English) languages in the context of the Basque Autonomous Community, a
multilingual context where exposure to English is limited but
internationalization is an important aim and the two official languages are Basque and Spanish.

Anxiety in second and third
languages: the case of adult
multilinguals from the Basque
Autonomous Community
Alaitz Santos Berrondo
Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017

Arrue ikerketa: EAEko ikasleen
euskararen erabilera eskolagiroan, 2011-2015: emaitza
nagusien txosten teknikoa

2015. urtean jasotako datuak eskaintzen dira lan honetan, 2011n
eta 2013an jasotako datuekin alderatuta.

Iñaki Martinez de Luna Perez de
Arriba, Pablo Suberbiola Unanue
Eusko Jaurlaritza, 2017

Azken gogoetak: ideien dantza
librea

“Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktikarako
aukera berriak birpentsatzen” ikastaroaren itxierako artikulua.

Belen Uranga Arakistain
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak
birpentsatzen, 206-222 or.
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Euskararen normalizazio prozesuan ziklo aldaketa bat gertatzen
ari da. Ziklo berri bat abiatzeko proposatu diren neurrien artean,
euskaltzaleen mugimenduak herriz herri landu ditzakeenak aztertu dira artikuluan. Euskaltzaleen Elkarteek zubigintza landu
behar dute, ahalik eta sektore sozial gehienetara iritsiz eta herri
eta eskualdeetako zoru komuna eta arnasgune politikoa eraikiz
tokian tokiko administrazioekin eta herriko eragileekin. Bide
horretan, darabilgun diskurtsoa egokitu egin behar dugu egoera
berrira, sektore berriak barne hartuko dituen diskurtso aglutinatzaileagoa eraikiz elkarrekin, eta diskurtso horrekin koherenteak
izango diren praktikak sustatuz.

Bidegurutzetik ateratzeko palankak
Kike Amonarriz, Iker Martinez de
Lagos
Bat. Soziolinguistika aldizkaria . -103 (2017), 27-38 or.

The Interface Hypothesis (IH) proposes that structures involving
an interface between syntax and other modules are less likely to
be fully acquired. Whereas some studies have found evidence in
favor of the IH, others have reported that adult 2L1 and L2 speakers of differing proficiencies are equally efficient in acquiring the
pragmatic constraints conditioning Subject Pronoun Expression
(SPE). In light of these contradictory results, this study tests the IH
by exploring the acquisition of Basque SPE using naturallyoccurring speech from 25 Basque-Spanish bilinguals. Results
show that Basque L2-learners are responsive to discoursepragmatic constraints.

Bilingualism effects in Basque
subject pronoun expression:
evidence from L2 Basque
Itxaso Rodríguez-Ordóñez, Lorena
Sainzmaza-Lecanda
Linguistic approaches to bilingualism. -- (2017)

Le présent article se penche sur la répartition géographique de la
compétence, la transmission et la pratique du basque dans la
Communauté Autonome Basque (CAB), située en Espagne. Cette
cartographie du territoire permet de mettre en exergue les variations à l’œuvre entre les différentes provinces, bassins de vie et
communes afin d’aboutir à une vision précise de la plus ou moins
grande prédominance de la langue basque.

La cartographie sociolinguistique du basque dans la Communauté Autonome Basque
Eguzki Urteaga
Cahiers Internationaux de sociolinguistique. -- 11 (2017), p. 13-30

Challenging minority language
isolation: translanguaging in a
trilingual school in the Basque
Country
O. Leonet, J. Cenoz, D. Gorter
Journal of language, identity &
education. -- V. 16-4 (2017), p. 216
-227

Corrélation entre la langue
basque et le vote nationaliste
basque
Haritz Garmendia, Eguzki Urteaga
Cahiers internationaux de
sociolinguistique. -- 11 (2017), 201
-218

The article reports the characteristics of a pedagogical intervention based on translanguaging, which aims at developing language awareness, metalinguistic awareness, and communicative
and academic competences in Basque, Spanish, and English. Our
findings show that pedagogical translanguaging can be compatible with the maintenance and development of a minority language.

Cet article se penche sur la relation qu’entretiennent le basque et
le vote nationaliste basque, en limitant notre objet d’étude à la
Communauté Autonome Basque (CAB) durant la période allant
de 1994 à 2012. Nous avançons l’hypothèse selon laquelle la
transmission, la connaissance et la pratique de la langue basque
ont un lien direct avec le vote nationaliste basque ou, si l’on préfère, qu’il existe une forte probabilité pour que les personnes
ayant reçu le basque de leurs parents, le maîtrisant bien et l’utilisant fréquemment votent en faveur de partis politiques se revendiquant du nationalisme basque.

HABE LIBURUTEGIKO GIDAK · 5
www.ikasbil.eus/web/liburutegia/
5

HEOCari (2015) jarraipena emanez, HABEren Curriculum Garapen Atalak “Curriculum-langaiak: testu-ereduak” liburua argitaratu du. Bertan A1 mailatik C2 mailara bitarteko testu-ereduak
eskaintzen dira.

Curriculum-langaiak: testuereduak
Hasier Agirre Aranburu, Aitziber
Larramendi Muxika, Agurtzane
Maiz Aginaga
HABE, 2017

Aquest article ressegueix el discurs a l’entorn de la diglòssia en el
nacionalisme basc conservador.

La diglòssia és morta : visca la
diglòssia?: sobre la ideologia
lingüística del nacionalisme
basc conservador
Daniel Escribano
Treballs de sociolingüística catalana. -- 27 (2017), p. 215-233

Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Protokoloa aurkeztu zen Donostian. Egoera gutxiagotuan dauden hizkuntzetako hiztunen
eskubideak bermatzeko 185 neurriren bilduma. Artikuluan Protokoloaren etorkizuneko lan-ildoak aurkeztuko dira, alegia, aipatu dokumentua Euskal Herri mailan zein Europa mailan tresna
eragingarri bihurtzeko zein bide-orri zehaztu den azalduko da.
Artikuluan lan-ildo guztietatik nazioarteko instituzioetan Protokoloa erreferentziazko dokumentu bihurtzeko jorratuko duen
bideak hartuko du garrantzia.

Donostiako Protokoloa: eta
orain, zer?
Paul Bilbao Sarria
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -103 (2017), 61-73 or.

“Nola egiten dute?” liburuaren osagarria da. Euskaltzaleen aktibazioa eta hizkuntza ohituren aldaketak helburu hartuta, aktibazio egitasmo bat antolatzeko aintzat hartu beharreko kontuak
jasotzen dira gida honetan.

Ekitea da kontua
Idoia Trenor Zulaika
Gipuzkoako Foru Aldundia, 2017

Artikulu honetan, 1980tik 2000ko hamarkadara arte euskararen
aldeko mugimenduak izandako bilakaera hartu da aztergai.

Emozioak ekintza kolektiboan:
emoziozko testuinguruaren
bilakaera euskararen aldeko
mugimenduan
Ane Larrinaga Renteria
Gogoa. -- 16 (2017), 57-84 or.
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English medium instruction: a
way towards linguistically better prepared professionals in
the Basque Autonomous Community?
Karin van der Worp
International journal of multilingualism. -- V. 14:1 (2017), p. 53-68

In the Basque Autonomous Community, besides the official languages Spanish and Basque, English is considered an important
third language for internationally operating companies. However, employees are not believed to be linguistically well enough
prepared, due to shortcomings in English language learning in
the Basque educational system. The introduction of English Medium Instruction (EMI) might improve the situation. Therefore,
this study aims to analyse the relation between the experience
of future professionals with EMI.

La situation sociolinguistique de la Communauté Autonome
Basque, territoire dans lequel cohabitent une langue d’État
(l’espagnol) et une langue minoritaire (la langue basque ou euskera), a expérimenté un changement important lors des dernières décennies en raison de l’augmentation de la connaissance
du basque...

L'enseignement du basque et
en basque dans la Communauté Autonome Basque
Ane Larrinaga Renteria
Cahiers internationaux de sociolinguistique. -- 11 (2017), p. 83-106

La langue basque en France (Pays Basque Nord) est une langue
minoritaire en danger, peu transmise en famille. Pourtant, l'enseignement bilingue basque-français se développe, surtout en
primaire, tant dans le modèle pédagogique immersif que dans
celui à parité horaire. La transmission par l'enseignement scolaire
a été choisie comme axe principal de la politique linguistique de
I'Office public de la langue basque (OPLB), mais on observe que
ceci a peu d'influence sur l'usage de la langue dans la vie publique et privée.

L'enseignement scolaire bilingue basque-français: avancées
et limites
Jean-Baptiste Coyos
L'éducation bilingue en France, p.
168-182

Esaldiak josten hau “Esaldiaren antolaera: funtzio informatiboak
gako” liburukiaren segida da, Testugilearen Eskuliburua egitasmoa osatzeko bidean.

Esaldiak josten
Juan Garzia Garmendia
Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017

Eskolak euskara gutxitua sustatuko duten erabiltzaile aktiboak
lortzeko dituen aukera eta mugak aztertzen dira artikulu honetan, ezagutza eta erabileraren kontzeptuak elkarreraginean jarriz
eta eskolak, gizarte-instituzio bezala, duen testuinguruaren konplexutasuna mahai gainera ekarriz. Hizkuntza-didaktikaren esparruan ere proposamen zehatzak egiten dira.

Eskola bidezko euskararen
biziberritzea: arrakastarako
baldintzak aztergai
Leire Diaz de Gereñu Lasaga
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak
birpentsatzen, 101-125 or.
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Gramatika hau "Euskal Gramatika Sintaktikoa" izenburuaz aurkeztua izan da. Sintaxiari buruz asko teorizatu da, baina gero
gramatikak lantzeko orduan, gehienetan morfologia hartzen da
gramatika oinarri. Morfologiak hitzen kokapena eta hitz horiek
hartzen dituzten formak izaten ditu aztergai nagusi. Alegia, hitzen
kategorien sailkapena eta hitz horiek hizki eta flexioaren bitartez
hartzen dituzten formak. Sintaxiak, aldiz, perpausa du abiapuntu.

Euskal gramatika sintaktikoa
Xabier Iturria Egaña
Xabier Iturria Egaña, 2017

Euskal Autonomi Estatutuaren ondotik (1979) bideratzen den
hezkuntza elebidunak ez ote du bere gaina joa? Orduan ezarritako hezkuntza-politika indarrean egonda, nola bidera daiteke
arrakastaz egun aldarrikatzen den eredu eleaniztuna, euskal
lurralde osoan ikasleriaren zein ikaslearen erdiak baino gehiagok
erdal elebakarra izanez segitzen duela jakinda?

Euskal hezkuntza-sistema
nazionalaren inguruan: euskarazko irakaskuntzaren aldia
Paulo Iztueta Armendariz
Utriusque Vasconiae, 2017

Artikulu honen muina euskal kultura definitzearen eta definizioak euskal kulturatik burutzearen arteko aldea da. Edo, bestela
esanda, kritika objektu izatearen eta subjektu kritiko izatearen
artekoa. Ildoan, hiru ideia jorratzen dira. Hasteko, euskal gizartea
eta Euskal Herria ez direla gauza bera, eta komeni dela bereizketa hori egitea hizkuntzen normalizazioari begira eskubide eta
betebeharrak banatzeko. Bigarrenik, identitateak hizkuntza
transzenditzen duen ustearen aurka, identitatea eta hizkuntza,
biak elkar konfiguratuz ulertu behar direla...

Euskal hizkuntza eta kultura
Ibai Iztueta Azurmendi
Anuario de Eusko Folklore urtekaria. -- 51 (2015-2017), 17-53 or.

Lan honek euskararen biziberritzearen helduleku nagusia familian edo eskolan ez, baizik eta lan-eremuan kokatzen du. Egileak
euskararen bizi-indarrari erreparatzen dio, eraldaketa sozial eta
teknologikoen aurrean hiztun elebakar, elebidun eta eleaniztunentzat lan-munduak duen garrantzira pausoz pauso hurbiltzeko.
Hurbilketa horretan euskararen normalizazioa beharraren kontzeptuarekin lotzen du, gizakiaren behar naturalei eta beharrizan
sozio-funtzionalei erreparatuz, euskarari lanerako hizkuntza gisa
duen estatusa aldarrikatzeko.

Euskara: beharra eta gakoa
Patxi Saez Beloki
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen, 139-152 or.

Euskararen biziberritzean egindako ibilbidearen azterketa kritikoa burutu du Mikel Irizarrek artikulu honetan.

Euskara biziberritzeko
ibilbidea: azterketa kritikoa
Mikel Irizar Intxausti
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak
birpentsatzen, 11-23 or.
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Batxilergora heltzen direnerako bi ibilbideren artean aukeratu
behar izaten dute gazteek: Letrak edo Zientziak. Letretakoa izan
zen egilea gazte garaian eta sintaxilaria, hizkuntzalaria da orain.
Letretakoek fama onik ez zuten bere garaian eta orain ere, antza,
ez dute fama hoberik. Alabaina, Hizkuntza aztertzea gauza miresgarria da. Hizkuntzaz gogoeta egitea ez da, beraz, alferrikako
jarduna ezta aspergarria ere, abentura ikaragarri eder bat baino.
Orrialde hauetara hurbiltzen diren gazteek zein gazte sentitzen
direnek, izan Letretakoak izan Zientzietakoak, ikusi eta beharbada ikasiko dute hori.

Euskara eta hizkuntzari buruz:
hizketan semearekin
Beatriz Fernández Fernández
Erein, 2017

Dans cet opus de poche, avec les citations de références de spécialistes, Robert Bonnet décline la palette d’un manuel pratique
et didactique permettant d’appréhender les premiers stades
d’immersion dans l’univers d’une langue singulière et sûrement à
nulle autre pareille.

Euskara mintzatu = Parler la
langue basque
Robert Bonnet
Zortziko, 2017

Euskara, galiziera eta irlanderaren hiztun berrien hizkuntzaidentitatea
Irati Lizeaga Elizalde
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -102 (2017), 65-88 or.

Hiztun berriek osatzen duten komunitatearen garrantzia dela
eta, lan honetan euskara, galiziera eta irlandera ikasi duten hiztunak alderatu dira euren hizkuntza-identitatea zertan ezberdintzen den eta zertan berdina den jakiteko. Horretarako, euskara,
irlandera eta galiziera ikasi dituzten hiztunak sailkatzeko hiru
perfil bereizi dira hizkuntza-identitatearen arabera: ‘ez naiz hiztun zaharra’, ‘hiztun berria naiz’ eta ‘Ez hiztun berri, ez zahar,
hiztuna besterik gabe’.

Gramatika erraza, argia eta praktikoa da. Azalpen teorikoak ikasleek erraz ulertzeko modukoak dira eta ikasleentzat ohikoak
diren zalantzak hartu dira aintzat. Azaltzen den eduki gramatikal
bakoitzaren esanahia hobeto ulertzeko, hainbat estrategia erabili
dira: irudiak, adibideak, elkarrizketak, lotura duten beste eduki
gramatikalen erreferentziak, salbuespenak edota eduki nahasgarriak nabarmentzeko deiak, arauak ematean azpimarratu nahi
diren xehetasunak, laburpen-taulak eta alderdi praktikoa lantzeko ariketak.

Euskara-ikaslearen gramatika
praktikoa: A1-B1
Elkar argitaletxea, Beatriz Aio,
Itziar Etxabe
Elkar, 2017

“Euskarak tokia hartu ahal izateko hizkuntza politikaz” izeneko
mintegia egin zen ekainaren 14an, Euskaltzaindiaren eta Sabino
Arana Fundazioaren ekimenez eta, bertan, Euskal Autonomia
Erkidegoko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko hizkuntzapolitikako arduradun nagusiak batu ziren iritziak trukatu, Euskal
Herriko lurraldeetan arlo horretan garatzen ari diren proiektuak
eta lan-ildoak ezagutu eta etorkizunean landu daitezkeen koordinazio-aukerak aztertzeko xedez.

Euskarak tokia hartu ahal
izateko hizkuntza politikaz
Hermes. -- N. 57 (nov. 2017) = 57
zk. (2017 aza.)
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Euskararen aldeko mugimenduaren bilakaera: interpretaziorako proposamen bat
Ane Larrinaga Renteria

Artikulu honetan euskararen aldeko mugimenduak 80ko hamarkadatik gaur egunera izandako bilakaeraren alderdi batzuk aztertzen dira. Metodologia kualitatiboaren bitartez lortutako datuen
laguntzarekin, garaian garaiko baldintza sozial eta politikoei egokitu nahian euskalgintzak eratu dituen interpretazio markoak
aztertzen dira, bestela adierazita, hizkuntzaren auzia definitzeko
mugimenduak sortutako diskurtsoak.

Anuario de Eusko Folklore urtekaria. -- 51 (2015-2017), 55-88 or.

Liburu honetan euskararen biziberritzearen ibilbidea aztertu dute
hainbat ikertzaile eta eragilek, orain arteko ibilbidearen hausnarketa kritikoa eginez eta hainbat esparrutan biziberritzeprozesuan aurrera egiteko marko, diskurtso eta praktika berriak
proposatuz.

Euskararen biziberritzea:
marko, diskurtso eta praktika
berriak birpentsatzen
Jone Goirigolzarri, Xabier Landabidea, Ibon Manterola (koord.)
UEU, 2017

Sintesi-atala, eskola eta euskararen biziberritzearen arteko uztarketa bost ardatzen gainean antolatzen duena: gazte hiztun berriak, eskolaren konplexutasuna, hizkuntzaren didaktika, sozializazio modu berriak eta gazteen arteko uste eta aurreiritzi orokortuak.

Euskararen biziberritzea eta
eskola: eztabaidarako puntu
batzuk
Josune Zabala Alberdi
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen, 127-136 or.

Hizkuntz(ar)en balioaren eta euskararen balio erantsiaren garapen teoriko eta enpirikoaren garrantzia eta euskararen lanmunduko egoera eraldatzeko kasu eta aplikazio praktikoak ezagutu eta saiatzeko garaia dugula deritzo egileak, eta hausnarketa
amaitzeko, lanaren mundua euskalduntzeko neurri zehatzak ere
proposatzen ditu.

Euskararen biziberritzea eta
lan mundua: eztabaidarako
puntu batzuk
Txerra Rodriguez Gomez
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen, 153-159 or.

Familia eta aisialdia atal tematikoa ixten duen artikulua, aurreko
bi ekarpenak ez ezik Eibarko ikastaroan burututako taldedinamikak oinarri hartuta, profil ezberdinetako eragileen papera
eta parte hartu zuten taldeen ikuspegiak laburbildu eta aurrera
begirako ondorioak proposatzen dituena.

Euskararen biziberritzea,
familia eta aisialdia:
eztabaidarako puntu batzuk
Kike Amonarriz Gorria
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak
birpentsatzen, 71-76 or.
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Euskararen ezagutza eta erabilera binomioa
Leticia Garcia, Nekane Arratibel,
Asier Irizar
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -105 (2017), 163-199 or.

Lan honetan Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatean 1. mailako ikasleen hizkuntza ohiturak, jarrerak eta euskararen gaineko diskurtsoak aztertu dira,
erabileran duten eragina ezagutzeko. HUEZIn graduko ikasketek
eleaniztasun gehigarria dute oinarri hizkuntzen ikuspegitik, eta
euskara da hizkuntza nagusia (Curriculumaren %80). Ikasleek
ezagutza maila ona badute ere, erabilera murritza egiten duten
susmotik abiatu da ikerketa hau.

Euskara familiatik kanpo ikasi duten euskaldunek talde estrategikoa osatzen dute normalizazioari begira. Hiztun horiek hiztun
aktibo bihurtzen diren ala ez berebiziko garrantzia dauka euskara
gero eta gehiago erabili dadin. Artikulu honetan, muda kontzeptua erabilita, euskararen hiztun berrien hiztun aktibo bihurtzeko
prozesuak aztertzen dira, kasu arrakastatsuak eta ez arrakastatsuak erakutsiz eta prozesuan gertatzen diren gako mesedegarriak eta oztopoak seinalatuz. Datuak, gehien bat kualitatiboak
eta Edukiaren Analisiaren bidez aztertuta daudenak, “Euskal
hiztun berriak: esperientziak, jarrerak eta identitateak” izeneko
ikerketatik hartu dira.

Euskararen hiztun aktibo bihurtzeko gakoak
Estibaliz Amorrortu, Ane Ortega,
Jone Goirigolzarri
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -104 (2017), 11-49 or.

Xabier Landabideak komunikabideek euskararen biziberritzerako
(izango) duten garrantzia azpimarratzen du artikulu honetan.

Euskararen normalizazioa eta
hedabideak: eztabaidarako
puntu batzuk
Xabier Landabidea Urresti
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen, 197-202 or.

Euskararen ofizialtasuna Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrean
Jon Ander Kuartango Atxa

Egitasmo honetan euskararen ofizialtasunean eragiten duen
legedia aztertu da, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazio
orokorraren langile publikoei euskararen ezagutza eta erabilera
derrigortzearen inguruan. Horretarako, indarrean dauden legeak
eta auzitegien ebazpenak aztertu dira, euskararen ofizialtasunaren gainekoak, zein estatuko beste hizkuntzen gainekoak.

Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -105 (2017), 47-81 or.

Artikuluak familiaren baitako transmisioaren gaiari heltzen dio.
Biziberritzea eta transmisioa hain estuki lotutako kategoriak izanik, egileak berrikusketa kontzeptual eta teoriko garaikidea proposatzen digu, lozorro teorikoaren tentazioak uxatzeko begirada
kritikoa eskainiz hizkuntzaren iraupen eta jarraipenaren erronkei,
betiere praktika eta politika eraginkorragoak helburu.

Euskararen transmisioa:
berrikuspena hizkuntzasozializazioaren paradigmatik
Paula Kasares Corrales
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak
birpentsatzen, 27-51 or.
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Euskarazko hedabideen errealitatea eta garapena
Itxaso Fernandez-Astobiza, Iñaki
Zabaleta Urkiola

Artikulu honetan euskarazko hedabideen sistema aztertzen da
hainbat aldagai kontuan izanda: hedabide mota, jabetza, zabalkundea, webguneak. Euskarazko hedabideen kartografiaren
2016ko errealitatea islatzen da, baita hedabide horiek izan duten
garapena eta azken joerak ere.

Uztaro. -- 103 (2017), 41-59 or.

Euskarazko komunikabideek Tolosaldean (Gipuzkoa) duten egoera aztertzea du helburu lan honek. Eskualde horrek du, hain
justu, euskal hedabideen eskaintza oparoenetakoa: hedabide
nazionalen eskaintza osoarekin batera, baditu tokiko prentsa,
irratia eta telebista ere. Euskara osasuntsuen dagoen eskualdeetako bat ere bada. Aurrerapausoak emateko oinarria badago,
hortaz. Baina zein da benetako egoera?

Euskarazko hedabideen kontsumoa Tolosaldean
Garikoitz Goikoetxea Etxeberria
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -105 (2017), 83-117 or.

Euskera y régimen foral: lengua, comunicación, poder y
derecho en Bizkaia, Gipuzkoa y
Álava (1500-1876)

Este trabajo de investigación pretende indagar en el tratamiento
jurídico que recibe la lengua vasca durante el período comprendido entre el inicio de la Edad Moderna (c. 1500) y la abolición
foral (1876).

César Gallastegi Aranzabal
IVAP, 2017

Karin van der Worp, Jasone Cenoz,
Durk Gorter
Language policy. -- 16-4 (2017)

In this article the authors discuss the outcomes of a study into
the languages of the workplace of internationally operating companies. Their aim is to contribute to studies of multilingualism in
the workplace by adopting a holistic approach that focuses on
several languages and relates the competences and attitudes of
multilingual professionals to the repertoires used and learned in
the workplace and the wider social context. The study is situated
in the Basque Autonomous Community, Spain, where the regional government has already developed a strong bilingual language policy to promote the minority language Basque...

Gazteak euskararen
jolastokian

Landa-lan etnografikoaren egunerokoaren taxuera duen kapitulua proposatzen dute egileek euskara eta gaztetxoen aisialdia
aztertzeko.

From bilingualism to multilingualism in the workplace: the
case of the Basque Autonomous Community

Jone Miren Hernandez Garcia,
Jaime Altuna Ramirez
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak
birpentsatzen, 53-70 or.
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Artikulu honetan euskal hezkuntza-sistemen (arreta batez ere
EAEn jarririk, baina Nafarroa eta Iparraldeko errealitateei ere
erreparatuta) bilakaera, lorpen eta gabeziak aletzen ditu egileak
ardatz ezberdinei erreparatuz. Aurkeztutako argazki kuantitatibo
eta kualitatiboak hizkuntza-politikaren oinarri-oinarrian dagoen
gizarte-instituzioaren diagnostiko eguneratu eta kritikoa aurkezten du, gazteen esperientziari ardura berezia eskainiz.

Gazteen hiztun-profil berriak
eta ideologia berriak
Ane Ortega Etcheverry
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen, 79-100 or.

Genero-identitatearen hizkuntza jokoa: hurbiltze etnografikoa nerabeen hizkuntzapraktiketara
Jaime Altuna Ramírez
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -104 (2017), 139-157 or.

Artikulu honetan generoa eta hizkuntza lotzeko ahalegina egin
du egileak, sozializazio sexistak euskararen praktika sozialean
duen eragina aztertuz. Horretarako, Pasai Donibane eta Lezoko
12 eta 16 urte bitarteko nerabeekin egindako ikerketa etnografiko batean oinarritu da, gazteen perspektiba erdigunean jarriz.
Hizkuntza-praktiken inguruan genero perspektibarekin egindako
ibilbide etnografiko honetan, emakume eta gizonen arteko desberdinkeria azalarazi dela esan daiteke. Hizkuntzaren bidez nerabeek identitate zehatz batzuk jokatzen (antzezten) dituzte eta
neska eta mutilen artean hizkuntza erabiltzeko moduetan ezberdintasunak ematen dira.

Gida ez-perfektua nazioarteko proiektuetan ari diren eta hizkuntza gutxituekiko errespetuzko kudeaketa sustatu nahi duten
kultur eragileei zuzendutako praktika proposamena da.

Gida ez perfektua
Jurdana Martin Retegi, Arrate
Illaro Etxebarria
Donostia/San Sebastián 2016 Fundazioa, 2017

Hizkuntza, generoa, klasea eta jatorriaren arteko harremanaz ari
garenean kolektibotasuna eraikitzeko, komunala den hori kudeatzeko eta herrigintza egiteko moduez ari gara. Hau da, kapitalismoaz eta patriarkatuaz harago, bai materialki eta bai identitarioki, bizitza desiragarri bizigarriak begitantzeko ahalmen konpartitua garatzeko gai ote garen.

Gorputzen elkargunea, bizi
dugun lurraldea
Lorea Agirre, Idurre Eskisabel
Jakin. -- 221-222 (2017), 13-36 or.

Aditz trinkoak orainaldian: izan, ukan, egon, eduki. Aditz laguntzaileak orainaldian: nor, nor-nori, nor-nork, nor-nori-nork...

Gramatika lan-koadernoa. 1,
A1.1
Elkar argitaletxea, Irati Galparsoro
Elkar, 2017

HABE LIBURUTEGIKO GIDAK · 5
www.ikasbil.eus/web/liburutegia/
13

Aditz trinkoak orainaldian berrikusketa: izan, ukan, egon, eduki.
Aditz laguntzaileak orainaldian berrikusketa: nor, nor-nori, nornork, nor-nori-nork...

Gramatika lan-koadernoa. 2,
A1.2
Elkar argitaletxea, Irati Galparsoro
Elkar, 2017

Aditz laguntzaileak orainaldian berrikusketa: nor, nor-nori
(3. pertsonak), nor-nork 3 pertsonak, nor-nori-nork. Nornork pertsona guztiak orainaldian.

Gramatika lan-koadernoa. 3,
A2.1
Elkar argitaletxea, Estitxu Nieva
Elkar, 2017

Aditz trinkoak orainaldian: etorri, joan, eraman, ekarri, iruditu.
Aditz trinkoak lehenaldian: etorri, joan, eraman, ekarri, jakin.

Gramatika lan-koadernoa. 4,
A2.2
Elkar argitaletxea, Estitxu Nieva
Elkar, 2017

Aditz laguntzaileak orainaldian eta lehenaldian berrikusketa. Nornork lehenaldian pertsona guztiak.

Gramatika lan-koadernoa. 5,
B1.1
Elkar argitaletxea, Estitxu Nieva
Elkar, 2017

Aditz laguntzaileak orainaldian eta lehenaldian berrikusketa.
Aditz-lokuzioen aspektua lehenaldian: ari izan, bizi izan, behar
izan, nahi izan, nahiago izan, balio izan, ahal izan, ezin izan.

Gramatika lan-koadernoa. 6,
B1.2
Elkar argitaletxea, Estitxu Nieva
Elkar, 2017
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Artikuluak komunikabideek hizkuntzaren arnasgune gisa joka
dezaketen papera aztertzen du, hedabideen kontsumo, trafiko
eta nagusitasun-ereduei erreparatuz.

Hedabideak, arnasgune
Alberto Barandiaran Amillano
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen, 163-177 or.

Hizkuntza-eskubideak eskubide subjektibo gisa aitortzea eztabaida askoren muina izan da. Historikoki bi ikuspegi nagusi izan
dira eztabaida horretan; batetik hizkuntza-eskubideak oinarrizko
eskubide gisa sailkatu behar direla aldarrikatu dutenak izan dira.
Bestetik, beste batzuek eragingarriagotzat jo dute beste giza
eskubide edota oinarrizko eskubideren eduki linguistikoa jorratzea. Hala ere, egia da, batera edo bestera pentsatuta ere, eskubide horien aitortza ia sistematikoki baztertu dela nazioarteko
itunetan.

Hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa: gizarte zibilaren ahalduntzea
Paul Bilbao Sarria
Karmel. -- 297 zenb. (2017), 3-16
or.

IVAPeko Ebaluazio Arloko teknikariek egindako azterketabilduma. IVAPen 1., 2., 3. eta 4. hizkuntza-eskakizunen azterketa
ereduak biltzen ditu liburuak. Proba guzti-guztiak errealak dira,
azken urteetako azterketa-deialdietan aplikatuak, eta gehiengehienak IVAPeko web-orrian argitaragabeak. Azterketa-ereduez
gainera, lau eranskin mesedegarri aurkituko ditu irakurleak orriotan, azterketa-sistemaren barne-muinak zehatzago ezagutzeko
aukera ematen dutenak.

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketa-ereduak
Julen Cabezas Urkiaga ... [et al.]
IVAP, 2017

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) eztabaida eta jardun politikoan euskara eta gaztelaniaren arteko bizikidetza linguistikoaren
auzia bizi-bizirik dago, alderdi politikoen artean jarrera eta ikuspegi politiko-ideologiko ezberdinak agerian utziz.

Hizkuntzak eta alderdi politikoak: diskurtso linguistikoak
Euskal Autonomia Erkidegoan
Jone Goirigolzarri Garaizar
Eusko Jaurlaritza, 2017

Eleaniztasuna eta Hezkuntza Europarra Masterrean kokatuta
dagoen Hizkuntza Normalkuntza Plangintzak Ikastetxeetan ikasgaiak eskaini die egileei aitzakia, honako liburu hau idazteko,
bertako ikasleriak eskura izan dezan, kontzeptuak lantzeko kontsultategia.

Hizkuntza-normalizazioa:
planak eta plangintzak
ikastetxeetan
M. Lore Erriondo Korostola, Xabier
Isasi Balanzategi
EHU, 2017
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Euskararen errealitate soziolinguistikoa ikertzeko lanetan erabili
diren alderdi batzuen azterketa kritikoa aurkezten du artikulu
honek. Zehatzago esan, aztertu diren alderdi horiek hiztun kategoriak eta hiztunen aitorpenak dira. Mapa eta Inkesta Soziolinguistiko ofizialak aztertu dira kategoriak eta banakoen aitorpenak
nola erabiltzen diren eta zein ondorio izan dezaketen Errealitate
Soziolinguistikoa eraikitzeko jardun eta politiketan. Azterketa
horren ondorioz egileek defendatuko dute ikerketa soziolinguistikoek kategoria identitarioak baztertu eta praktika linguistikoen
erregistro eta ebaluazio zehatz eta anitzak lehenetsi beharko
lituzketela.

Hiztun kategorietatik hizkuntza praktiken erregistroetara:
erabilera sustatzeko neurriaren bila
Eduardo Apodaka, Jordi Morales
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -104 (2017), 95-137 or.

Ikastolen Elkartea, example of
effective transfrontier cooperation under the European
Language Charter

This article analyzes the transfrontier cooperation established
under Art.14 of the Charter using the example of education in
Basque.

Ihintza Palacín Mariscal
Oñati socio-legal series. -- Vol. 7,
Nº Extra 6 (2017), p. 1343-1370

Ikastoletako guraso erdaldunak eta euskararen jarraipena
Lapurdiko kostaldean
Urko Ikardo Enparan
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -105 (2017), 11-45 or.

Irten armairutik!: ikerketaren
emaitzak: baietz 40 ordu/egun
euskaraz: herri erronka

Euskararen jarraipenaren gaia du aztergai artikuluak, ipar euskal
kostaldean. Familia bidezko transmisioa kolokan da bertan eta
hezkuntza sistemak funtsezko rola jokatzen du belaunaldi berriak
euskalduntzen. Ingurumaria horretan, guraso batzuek beren
seme-alabak murgiltze ereduan eskolatzen dituzte, eta horien
artean bada guraso erdaldunik. Hautu horren atzean dauden
arrazoiak azaleratzen saiatu da egilea. Hizkuntza sozializazioaren
hurbilpen teorikoaren baitan interpretatu du guraso horien erabakia. Hizkuntza biografiak erabili ditu haien bizitza praktikora
hurbiltzeko.

Herri erronka da, euskaraz ulertzen edo hitz egiten duen lasarteoriatar guztiei zuzendua.

Pello Jauregi Etxaniz
Lasarte-Oriako Udala: Gipuzkoako
Foru Aldundia, 2017

Itzulpengintza literarioaren
gida: frantsesa / euskara
Arrate Aldama, Juan Ibeas, Marina
Ruiz Cano, Lydia Vázquez

Gida honek alderantzizko itzulpen literarioaren eta batez ere
zuzenekoaren hastapenetarako baliabide pribilegiatu bat eskaintzen die Itzulpengintza eta Interpretazioa Graduko ikasleei, B edo
C hizkuntza frantsesa daukatenei, hain zuzen. Helburu horrekin,
bai gaur egungo testuak, bai klasiko enblematikoak proposatzen
dira, Frantziako zein, oro har, frantsesezko literaturatik.

EHU, 2017
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Jendaurrean erabili proiektua:
Lehen Fasearen txosten laburra

Erakunde eta enpresa asko dira jendaurrean euskaraz (ere) komunikatzen dutenak, eta esperientzia eta ezagutza handia pilatzen joan dira...

Soziolinguistika Klusterra, lankidea, UPV = EHU
Soziolinguistika Klusterra, 2017

"Jendaurrean Erabili" praktika
komunitatea, euskarazko komunikazio publikoari eraginez
Eduardo Apodaka, Uxoa Anduaga,
Idurre Eskisabel, Pablo Suberbiola
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -103 (2017), 89-113 or.

Artikulu honetan Jendaurrean Erabili proiektua aurkezten da.
Proiektua Soziolinguistika Klusterraren eta EHUko ikerketa talde
baten arteko lankidetzaren fruitu izan da. Hainbat eragilek hartu
dute parte (EHU, Gipuzkoako Aldundia, Athletic, EITB, Guggenheim Museoa, Getxoko Udala, ELA sindikatua, Adegi, AEK). Helburua euskarazko komunikazio publikoan aritzen direnen Praktika Komunitate bat osatzea izan da, haren bidez jendaurreko
komunikazioan euskararen erabilera hobetzeko asmoz. Artikuluan proiektuaren hasierako egitasmoa aurkezteaz gain, lehen
fasean egindakoak azalduko dira.

Kode-alternantzia (code-switching) ohiko fenomenoa izan ohi da
hizkuntza bat baino gehiago hitz egiten diren komunitate linguistikoetan. Elkarrizketa berean hiztun elebidunek edo eleaniztunek
hizkuntza bat baino gehiago erabiltzean datza kode-alternantzia.
Bat-batekotasuna du ezaugarri nagusia eta ahozko hizkuntzan ez
ezik, hizkuntza idatzian ere agertzen da egun hain erabiliak diren
sare sozialetan. Hala, sare sozialek eta hizkuntza-teknologiek
eskaintzen dituzten aukerak baliatu nahi dituzte egileek idatzizko
mezuetan aurkitzen duten kode-alternantzia aztertzeko.

Kode-alternantzia aztertzeko
hizkuntza-teknologien ekarpena
Larraitz Uria, Iñaki Alegria, Ander
Corral
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -104 (2017), 159-178 or.

Lan honetan sintagma barruko KA aztertuko da eta euskaragaztelania Determinatzaile Sintagma (DS) nahasiei erreparatuko
zaie, batez ere hizketaldiko hizkuntza nagusia gaztelania denean
euskarazko DS nahasiak txertatzeari.

Kode-alternantzia elebidun
gazteetan: DS nahasiak
Alejandra Iriondo
Gogoa. -- 16 (2017), 25-56 or.

Artikuluak arnasgunearen kontzeptua aberastu eta birpentsatzeko deia egiten du, lurraldearen eta maparen edota errealitatearen eta haren irudikapenaren arteko harreman problematikoari helduz eskaintza eta kontsumo mediatikoaren osagarritasunaren mesedetan.

Komunikabideak eta gu
berriak: mapak iraungi
zitzaizkigunekoa
Gorka Salces Alcalde
Euskararen biziberritzea. Marko,
diskurtso eta praktika berriak
birpentsatzen. -- 179-196 or.
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Artikulu honetan, EAEn H1 gaztelania duten hiztunen euskararekiko komunikazio-antsietateari buruzko ikerketa bat aurkezten
da.

Komunikazio-antsietatea euskara bigarren hizkuntza dutenengan
Jasone Cenoz, Alaitz Santos
Fontes linguae vasconum. --124
(2017), 369-387 or.

La langue basque dans le discours nationaliste basque
Haritz Garmendia, Eguzki Urteaga
Cahiers internationaux de sociolinguistique. -- 11 (2017), p. 169-199

Cet article se penche sur la place occupée par la langue basque
dans le discours nationaliste basque, et ce, dès ses débuts, à la fin
de XIXème siècle. Nous avançons l’hypothèse selon laquelle, si le
basque est indissociable dudit nationalisme tout au long de son
histoire, tant dans sa pensée politique, son idéologie que dans
ses programmes électoraux, cette langue s’est vue dotée d’une
importance et d’une fonction variables selon les périodes.

Cet article se penche sur la place de la langue basque dans le
médias de la CAB. Il y observe que les médias, depuis leur apparition au XVIIème siècle, ont joué un rôle essentiel dans la formation puis la consolidation des formes standars de la langue
basque...

La langue basque dans les
médias de la Communauté
Autonome Basque
Javier Díaz Noci
Cahiers internationaux de sociolinguistique. -- 11 (2017), p. 107-129

Letren abiadura Lehen Hezkuntzan: euskarazko batezbestekoak ikasmailaren eta generoaren arabera

Artikulu honetan, lehenik, letren irakurgarritasunaren eta abiaduraren konstruktuak azalduko dira; bigarrenik, letra-abiadurak
identifikatzeak duen garrantziaz jardungo dira egileak eta, azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Lehen Hezkuntzako
haurren letren abiadura-batezbestekoak agertuko dira, ikasmailaren eta generoaren arabera.

Irune Ibarra, Xabier Etxague, Juan
Etxeberria
Gogoa. -- 16 (2017), 3-23 or.

2017ko jardunaldian bi ardatzetan bildu dira egileen ekarpenak:
euskararen bariazioa eta bariazioa eskolan edo bariazioaren
irakaskuntza...

Linguistic variation in the
Basque language and
education-III
Lorea Unamuno, Asier Romero,
Aintzane Etxebarria, Aitor Iglesias
(ed.)
EHU, 2017
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Euskal Herriko lurraldeen arteko ikuspegi kritiko bat proposatzen
du artikuluak, oinarrian 2017ko urtarrilaren 26an Topaldian hitzaldia izan dena, Durangon. Euskalgintzan zentratuz, zubigintzan
eragiten duten trabak azpimarratu egiten dira hemen, formakuntza gosez dagoen Iparraldeko teknikari baten ikuspegitik: 2000.
hamarkada arte iraun duen euskalgintzaren estrategia jakobinoak bere mugak erakutsi ditu, batez ere zubi asimetrikoak utziz
lurraldeen artean; gaur egun, Hego Euskal Herriko euskalgintzako
eragileen arteko konkurrentziak ez dio onik egiten euskararen
biziberritzearen sustraitze eta sozializazioari...

Lurraldeen arteko harremanak: sistema eragile libre oso
baten alde
Xan Aire
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -103 (2017), 39-48 or.

Migratzaileek, helmugara iristean, maila bateko zein besteko
harrera funtzioa egiten duten eragileekin egiten ohi dute topo.
Horiengandik jasotako informazioek zein jarrerek migratzaileen
lehenengo urratsetan eragina izaten ahal dute, baita ondorengo
bidea baldintzatu ere. Gutxiagotutako hizkuntzen kasuan, garrantzi berezia hartzen du elementu horien kudeaketak.
Ikerketa honetan euskararen eremu geolinguistikora etorritako
migratzaileek jasotzen dutena aztertu da, hizkuntzen trataeren
inguruan. Hain zuzen ere eragile sozialek transmititzen dizkieten
informazioa, irizpideak eta jarrerak, euskararen inguruan zein
migratzaileen hizkuntzen inguruan.

Migratzaileen harrera, gutxiagotutako hizkuntzen testuinguruan: administrazioz kanpoko harrera-eragileak eta
hizkuntzen trataera, euskararen eremu geolinguistikoan
Mario Zapata
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -102 (2017), 11-34 or.

Mihigintza ehuntzen Basaurin:
Euskarabila elkartearen gaineko azterketa
Txerra Rodriguez
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -102 (2017), 35-63 or.

Minority languages and sustainable translanguaging: threat
or opportunity?
Jasone Cenoz, Durk Gorter

Mila aldiz goraipatu egin da euskararen biziberritzean aktibismoak (edo militantziak) izan duen eta duen papera. Hala ere, oso
azterketa gutxi egin dira aktibismo horri buruz. Are gutxiago,
aktibismo horretan parte hartzen dutenei, inoiz parte hartu dutenei eta parte hartu ez dutenei galdetuta. Lan honek Basauriko
Euskarabila euskara elkartearen inguruan garatutako aktibismoa
eta diskurtsoak aztertu nahi izan ditu, hainbat gairi oratuta
(komunitategintza, administrazioarekin izandako harremanak,
elkartearen barne-bizitza, elkartearen irudia, …). Eta, gainera,
diskurtsoak aztertzeaz gain, aurrera begirako proposamen, praktika eta jardun batzuk ere proposatu egin ditu egileak.

In this article, the authors discuss minority languages as related
to translanguaging. They focus on the situation of Basque but the
discussion can also be extended to other minority languages and
particularly to multilingual contexts involving languages such as
Breton, Frisian, Irish, Māori or Welsh. They emphasise the way
language isolating policies and/or translanguaging can have an
effect on the survival of minority languages.

Journal of multilingual and multicultural development. -- V. 38-10
(2017), p. 901-912

Cet article est consacré au mouvement de revitalisation de la
langue basque dans la CAB. Il y constate que, l’évolution sociolinguistique du basque, qui s’est traduit par l’augmentation de 21%
à 37% du nombre de bascophones en l’espace de trente ans, est
le résultat de la combinaison de trois facteurs: l’affermissement
de l’attitude en faveur de la revitalisation de l’euskara, et ce,
depuis de la disparition de Franco jusqu’à nos jours; la mise en
place par les partis politiques, et les institutions publiques qu’ils
ont gérées, de politiques linguistiques visant ce même objectif;
et la pression exercée par le mouvement populaire en faveur de
cette langue.

Le mouvement de
revitalisation de la langue
basque das la Communauté
Autonome Basque
Patxi Juaristi
Cahiers internationaux de
sociolinguistique. -- 11 (2017), p.
131-167
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Multilingual education: teacher's beliefs and language use
in the classroom
Miren Elizabet Arocena Egaña
EHU, 2017

In a time when research in multilingual education challenges the
monolingual assumptions that are still the rule when teaching
and learning languages in multilingual schools, this present study
looks into the beliefs of teachers regarding language education
and their language use as well as their students'. The aim of the
study is to analyse the extent already used in the context of
Basque multilingual education and the pedagogical basis for its
implementation or extension.

Navarrorum ez da euskararen historiari buruzko erakusketa bat.
Baina, zernahi gisaz, aurre egiten dio erronka jakin bati: idazki
batzuen bidez euskararen aztarna dokumentala agertzea, kontuan izanda ia mila eta bostehun urtean ahozko mintzoa izan
zela.

Navarrorum: euskararen gaineko dokumentu nafarren bi
mila urteko ondarea
Peio J. Monteano Sorbet
Nafarroako Gobernua, 2017

Nola egin dute?: hizkuntza ohituretan eragiteko esperientzien bilduma

Hizkuntza ohituretan eragiteko esperientzien bilduma. Egitasmo
bakoitzaren deskribapen zehatza egiteaz gain, partaideak, antolaketa, finantzazioa eta komunikazioa aztertzen dira. Herri bakoitzean egindako balorazioa eta hurrengo urratsik aurreikusi duten
ere jasotzen da errepaso xehe hauetan.

Idoia Trenor Zulaika
Gipuzkoako Foru Aldundia, 2017

Nora goaz euskalduntasun honekin?
Joxe Manuel Odriozola
Elkar, 2017

Euskal Herriaren zati batek euskaldun iraun du gaur arte, bere
hizkuntzari atxikia; hala ere, oinarri etnokulturala duen euskalduntasun horrek ba al du etorkizunik egungo munduan eta datozen urteetan? Bi identitate eredu kontrajartzen ditu egileak:
etnikoa eta nazionala, batetik bestera igaro beharra azpimarratzeko, bigarrena delakoan, ez bakarrik herriaren duintasuna aintzat hartu, baita haren geroa ziurtatuko lukeen bakarra ere.

El estudio analiza el régimen jurídico de las lenguas oficiales contenido en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

El nuevo régimen jurídico de
las lenguas oficiales en la Ley
de Instituciones Locales de
Euskadi: la evaluación del
impacto lingüístico
Iñigo Urrutia Libarona
Herri-arduralaritzazko euskal
aldizkaria. -- 107-2 (2017), 129172 or.
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Los nuevos hablantes de euskera: experiencias, actitudes e
identidades

El objetivo general de esta investigación es obtener la descripción o retrato global de los nuevos hablantes de euskera.

Ane Ortega, Estibaliz Amorrortu,
Jone Goirigolzarri, Jaqueline Urla
Universidad de Deusto : BizkaiLab,
2017

Opinions et attitudes á l'égard
de la langue basque dans la
Communauté Autonome Basque

Cet article vise à compléter l’analyse de la situation sociolinguistique du basque par l’étude minutieuse des opinions et des attitudes vis-à-vis du basque dans cette région, car les compétences
linguistiques, les usages de la langue et les attitudes linguistiques
sont sujets à l’influence des représentations.

Lionel Joly
Cahiers internationaux de sociolinguistique. -- 11 (2017), p. 31-53

Ce dictionnaire de poche bilingue comporte un total de 9000
mots. Le vocabulaire est celui de la langue usuelle d'aujourd'hui.
On trouvera également une présentation historique et linguistique des deux langues. La prononciation est indiquée en phonétique internationale pour les deux langues.

Sakelako hiztegia: euskarafrantsesa, frantsesa-euskara
Erramun Baxok
Yoran, 2017

Le statut juridique de la langue
basque dans la Communauté
Autonome Basque

L’objectif de la présente étude est d’analyser le statut juridique
appliqué à la langue basque dans la Communauté Autonome
d’Euskadi, ainsi que de le replacer dans son contexte historique.

Eneritz Zabaleta Apaolaza
Cahiers internationaux de sociolinguistique. -- 11 (2017), p. 55-81

Subject advantage in the
production of relative clauses
by Basque speakers in contact
with Spanish

This chapter presents an overview and a discussion of elicitation
data obtained in several studies on the production of relative
clauses by bilingual speakers, in order to understand the conflicting results observed in Basque, a language in longstanding,
continuous contact with Spanish in the Peninsular area of the
Basque Country.

Maria José Ezeizabarrena, Amaia
Munarriz
Bilingualism and minority
languages in Europe, p. [183]-239
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Nola erabili teknologia berriak euskara irakasteko? Globalizazioaren garaian hizkuntzak ikasteko premia handia dago eta gainera
modan dago. Euskarak euskaldun egiten gaitu eta gizalditik gizaldira, milaka urtetan zehar, bizirik iraun duen gure hizkuntza egun
transmititzeko erronka dugu.
Irakurleak eta bereziki euskara irakasten diharduenak aurkituko
du liburu honetan hizkuntza irakasteko metodologia originala eta
gai honen inguruko hausnarketa mamitsuak, Maria Jose Lasherasen eskutik.

Teknologia berrien erabilera
didaktikoa hizkuntzen irakaskuntzan: HABEren Hizpide aldizkarian argitaraturiko lanak
Maria Jose Lasheras Rodriguez
2017

Tras “El euskera en La Rioja”, obra dedicada a explorar los posibles elementos onomásticos y toponímicos de tipo euskérico en
La Rioja antigua, el presente trabajo tiene por objetivo central el
estudio del mismo sustrato lingüístico, aunque en una fase temporal más avanzada: la época medieval y moderna.

Tierras, voces y gentes: el legado del euskera riojano
Eduardo Aznar Martínez
Pamiela, 2017

Tokanoka tribua: Eskoriatzako
gazteak eta hitanoa: uste, balore eta jarrerak
Iñigo Beitia Zabala
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -103 (2017), 139-166 or.

Ikerketa honetan ikertzaileak gazteek hitanoa zein balore eta
usterekin lotzen duten jakin nahi du eta aldi berean Eskoriatzako
kasu bat azaltzen saiatzen da non, azken honetan, gazteek hitanoarekiko hurbilpen bat egin duten. Hau da, gazteak hitanoa
erabiltzen hasi dira lehen erabiltzen ez zutenean. Ikerketa beraz,
kasu honen zergatia aurkitzen ere saiatzen da. Lana aurrera eramateko metodo kualitatiboa erabili da eta bertako teknika nagusia elkarrizketa izan da. Bost elkarrizketa egin dira hauek 18-30
urte bitarteko gazteen artean gauzatuz. Amaierarako hitanoa
benetakotasunarekin lotzen dela ikusiko da eta gazteen artean
bere erabilera “kutsatu” egin daitekeela.

El libro se apoya fundamentalmente en los topónimos prerromanos del norte de España, con especial atención a los nombres de
las zonas asturiana, cántabra y pirenaica. (...) tales nombres sirven al autor para formular su hipótesis de la existencia de una
lengua hablada al oeste del Ródano y común a toda la antigua
Europa occidental.

La toponimia prerromana del
norte de España
Fritz Garvens
Milenio, 2017

Aquest treball pretén contribuir al desenvolupament teoricometodològic de l’estudi de la transmissió intergeneracional de les
llengües minoritzades.

La transmissió
intergeneracional des de la
socialització lingüística: el cas
basc
Paula Kasares
Treballs de sociolingüística
catalana. -- 27 (2017), p. 133-147
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Udalak eta euskaltzaleen elkarteak: funtzio banaketak eta
lankidetzarako aukerak
Jasone Mendizabal, Alex Vadillo
Otxoa
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -103 (2017), 11-24 or.

Uso observado y declarado de
la lengua: aportación metodológica basada en el caso
vasco

Udalek eta tokian tokiko euskararen gizarte erakundeek helburu
partekatua dute: hiztun komunitateak euskararen normalizazio
bidean aurrera egitea. Horretarako, biak dira beharrezko. Funtzio
banaketan eta osagarritasunean oinarrituko den lankidetzan eta
lidergo partekatuan sinesten dute egileek. Lankidetza prozesuak
eta harreman sistemak konplexuak dira eta, ondorioz, zaila izan
daiteke erabateko adostasunik lortzea. Unean uneko adostasun
partzialekin egin beharko da aurrera. Horretarako, prozesu horietan lagungarriak diren ikuspegiak elikatzea eta zaintzea proposatzen da.... Artikulu hau 2017an Topaldian emandako hitzaldi
batean dago oinarritua.

En Euskal Herria existen dos estudios básicos que aportan información relevante para conocer los usos lingüísticos de la población: la operación basada en la observación sistemática denominada Mediación en Euskal Herria del uso del euskera (MEHUE) y
la Encuesta Sociolingüística (ESL). Los datos que ofrecen ambas
fuentes, sin embargo, no son directamente comparables.

Iñaki Iurrebaso
Llengua, societat i comunicació. -15 (2017)

Zenbat denboraz bizi ote gara
euskaraz?: hizkuntza-erabilera
neurtzeko ikuspegi berri bat
Eneko Oiartzabal Gerriko
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -105 (2017), 119-160 or.

Zubigintza, herri erakundeen
eta gizarte erakundeen artean
Mikel Irizar
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -103 (2017), 49-60 or.

Artikulu hau euskararen indarberritzearen erronka nagusia erabilera bilakatu den honetan, horren gaineko ezagutzari ekarpen
bat egiteko ahalegin bat da; ahalegin xumea, bere mugez eta
hutsuneez jakitun, baina, aldi berean, orain arteko ikerketen
hainbat muga gainditu eta hutsuneak betetzeko grina duena.
Horregatik, lan honek, nahiz eta gune geografiko jakin batean
—Hondarribian— kokatu, edonorako baliagarria izatea du helburu: ikerlan honen balioa ez dago ematen dituen emaitza edo
datuetan, bere benetako balioa hizkuntzen erabilera neurtzeko
eskaintzen duen ikuspegi berrian datza.

Artikulu honetan aztertuko da Gipuzkoako Foru Aldundiko (GFA)
Hizkuntza Berdintasuneko zuzendaritzako taldeak eta euskararen
gizarte erakundeen ordezkariek abian jarri duten partaidetzaprozesua. Ekimen horrekin identifikatu nahi dira zer-nolako aukerak dauden euskaratik hizkuntza-bizikidetzaren inguruan aurrera egiteko. Horrela, ondorioztatzen da Nafarroan eta Iparraldean gertatzen ari diren aldaketa administratiboek eta erakunde
publiko eta sozialen artean antzematen den hurbilketek lagungarriak izan beharko luketela euskararen aldeko aktibazioan urrats
kualitatiboak egin daitezen...
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