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ATARIKOA

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 2019an 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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El caso del euskera muestra que cambiar el rumbo de una lengua
minorizada en proceso de declive es posible. Efectivamente,
desde que el proceso de revitalización comenzó a tomar forma
en los años sesenta, el euskera ha incrementado su base de hablantes en unos 320 000. No obstante, la situación en los distintos territorios varía mucho.

Activación lingüística de jóvenes neohablantes de euskera
en la universidad
Jone Goirigolzarri, Estibaliz Amorrortu, Ane Ortega
Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español.—
(2019), 23-45 or.

Aldahitz ikerketa : ulerrizketa
metodologia : gaitasun ertaina
dutenekin euskaraz aritzeko
bide bat

Eusle metodologiaren ondoren, hemen duzue Aldahitz Ikerketaren bigarren emaitza nagusia: Ulerrizketa metodologia : gaitasun
ertaina dutenekin euskaraz aritzeko bide bat.

Pello Jauregi Etxaniz, Pablo Suberbiola Unanue
Soziolinguistika Klusterra, 2019

Euskarak, Araban, azken mendeetan atzeraka joan ondoren,
azken hamarkadetan nabarmen egin du hobera. Jardunaldi horretan aldaketa horren dimentsio eta ezaugarriak izan ziren hizpide, Arabako ordezkaritza herritar, profesional eta instituzional
zabal baten eskutik.

Araba, euskaraz bidea egiten :
Euskaltzaindiaren XXII. Jagon
Jardunaldia
Iñaki Martinez de Luna, prestatzailea
Euskaltzaindia, 2019

Arian C1 euskara ikasteko metodoa EGA edo antzeko goi-maila
akademikora iritsi den euskara-ikasleari bere ezagutzak sendotzen, ziurtasun handiagoa lortzen eta komunikazio-esparru zabalagoetara iristen laguntzeko sortu da.

Arian C1 : euskara ikasteko
metodoa. Lan-koadernoa
Itziar Etxabe, Beatriz Aio
Elkar, 2019

Euskal arnasguneen inguruko gogoeta egituratua eskaintzen da
artikulu honetan. Kontzeptuaren beraren aurkezpen teorikoa
egiten da lehenik, “physical breathing space” direlakoak (edo,
partez, antzeko zirenak/direnak) nazio artean (izan) duten trataera azalduz.

Arnasguneak : etorkizuneko
erronkak
Mikel Zalbide
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -110 (2019), 11-78 or.
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Mikel Zalbideren arnasguneen inguruko hausnarketa mamitsu
eta landuak oinarritzat harturik, eta nahiz eta bat etorri bere
planteamenduaren oinarriekin eta xehatzen diren ideia eta proposamen gehienekin, nire ekarpena egin nahi izan dut, batez ere,
erabiltzen den sailkapenaren inguruan.

Arnasguneak : zer ziren, zer
dira eta zer izango ote dira?
Kike Amonarriz
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -110 (2019), 81-94 or.

“Arnasguneak. etorkizuneko erronkak” artikuluari egindako iruzkin hauetan, Mikel Zalbideren ekarpena eskertzeaz gain, testuaren irakurketak sortutako galderak, piztutako zalantzak eta bereziki berrestea edota azpimarratzea merezi duen hainbat puntu
dira aipagai.

"Arnasguneak, etorkizuneko
erronkak" aurkezpenari iruzkinak
Xabier Bengoetxea Muxika
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -110 (2019), 129-147 or.

Mikel Zalbidek gaiari buruz idatzi duen artikuluaren irakurketa
eginez, arnasguneen eta Reversing Language Shift-en etorkizuneko erronka nagusiak zerrendatzen dira artikulu honetan.

Arnasguneen eta RLS-en etorkizuneko erronka nagusiak
Lionel Joly
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -110 (2019), 95-112 or.

Bat Soziolinguistika aldizkariak Mikel Zalbidek idatzitako
“Arnasguneak. etorkizuneko erronkak” txostena lau adituren
esku jarri du, haien irakurketa kritikoa jaso dezan. Jakina, ondoren, txostengilearen txanda izan da, hain zuzen, bakoitzari bere
ezaugarrietara egokituta, egindako ekarpenaren inguruko iritzi
arrazoitua emateko.

Arnasguneen hauspoa : saioamaierako zenbait ohar
Mikel Zalbide
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -110 (2019), 149-183 or.

Estandarrak jarduera espezifiko batean jarraitu beharreko
irizpideak dira, neurgarriak, ebaluagarriak eta maila goreneko
zerbitzua ematen lagun dezaketenak, berariazko baimen
administratiboa duen erakunde batek sorturikoak. Arreta
soziosanitarioaren arloan hizkuntzaren gaia jorratzen duten
mundu mailako lehenbiziko estandarrak garatu dira Kanadan.
Artikulu honetan, autoreak estandar hauen egokitasuna eta
eskalabilitatea aztertzen du euskara planen talaiatik, Euskal
Herrian arretaren normalizazioan egin dezaketen ekarpena,
alegia.

Arreta soziosanitarioa ele
ofizialetan eskaintzeko
estandarren aukera Euskal
Herrian
Aitor Montes
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -111 (2019), 125-139 or.
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Urtebeteko erronka izan zen Baietz Hernanik! Euskara Ari Du
taldeak martxan jarri zuena, herrian euskararen erabilera indartu
eta areagotzeko. Eta erronkak eman zuenaren inguruan, liburua
idatzi du Amagoia Mujika Telleriak.

Baietz Hernanik! : euskara ari
du
Amagoia Mujika Telleria
Dobera Euskara Elkartea, 2019

2018an Baietz Hernanik! aktibazio ekimena egin zen Hernanin,
eta hernaniar masa handi bat jarri zen hizkuntza-ohiturak aldatzeko ariketa egiten. Urtebeteko ekimenaren ondoren, oraindik
ere jendea kontzientziatzen eta motibatzen jarraitu behar dela
hausnartu zen, eta era berean, jendeari hizkuntza-ohiturak aldatzen laguntzeko baliabideak eskaini behar zaizkiola…

Baietz Hernanik! ekimenaren
ondoren, Hernanin euskaldunak ahalduntzen jarraitzeko
proposamena
Leire Otxotorena Iriarte
HIZNET, 2019

Baiona ezagutzeko gida da hau: hiriaren aztarnategiek erakusten
duten antzinako Baiona zaharrean hasi eta egun sortzen ari diren
auzo berrietaraino. Asteburuko ibilbidean bisitatuko ditugu Baionako karrika nabigagarriak, eraikin ikusgarriak, naturguneak,
ostatuak, merkatuak, harresiak… eta baionesak! Baionako jende
euskalduna.

Baiona
Bea Salaberri, marrazkiak Asisko +
Dom
Elkar, 2019

B1 mailara egokitutako irakurgaia. Liburuaz gain, CD bat dakar.

Bakaikuko leku-izenez hausnarrean
Jesus Ondarra Erdozia

Lan honen egilearen asmoa bere belaunaldira bizirik etorri diren
toponimo guztiak biltzea izan da; baita izenak ulergarri egitea
(esanahia) ere, dagokien lekuarekin lotuz, atzera berriz erabilgarri
bihur daitezen, gaurko bakaikuarrek, gazteago izan eta areago,
ahazturik baitauzkate izen asko.

Pamiela, 2019

Aligning Grammars: Basque and Romance is a collection of articles describing and analyzing several of the most important morphosyntactic features for which the formal comparison between
Basque and its surrounding Romance languages is relevant, such
as word order, inflection, case, argument structure and causatives.

Basque and Romance :
aligning grammars
edited by Ane Berro Urrizelki,
Beatriz Fernández, Jon Ortiz de
Urbina
Brill, 2019
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From a linguistic point of view, the Basque language is unrelated
to any other European language. It is one of the most ancient
languages, older than the so-called Indo-European languages.
Apart from other linguistic and historical considerations, Basque
has had a great symbolic and identity value for the Basque people. As a result, it has survived until the present day and has been
immersed for several years in a process of normalization and
recovery, especially in the Basque Country.

The Basque Country
José-María Madariaga
Multilingualism in European language education. -- (2019), 33-52
or.

Berri gogoa : Euskaltzaindiaren
lehen ehun urteak
Juan Luis Zabala

Liburu honek Euskaltzaindiaren lehen ehun urteen nondik norakoak kontatzen ditu, hiru plano txirikordatuz: Euskaltzaindiaren
ibilbideari buruzko fikziozko ikastaro bat; Euskaltzaindiaren historiako hainbat pasarteren kontaketa zuzena eta Euskaltzaindiaren
historiarako hainbat testu garrantzitsu, hitzez hitz jasota. Dena
argazki ugariz ilustratuta.

Euskaltzaindia, 2019

«Eta legeak gaztelaniaz kontrakoa badio?». Horixe bera da, hain
zuzen ere, legea euskaraz aztertu, gaztelaniazko testua irakurri,
eta biak bat ez datozela ohartzean sortzen den galdera.

Bertsio linguistiko kontrajarriak Euskal Autonomia Erkidegoko legeetan
David Rosales Reguera
Herri-arduralaritzazko euskal aldizkaria. -- 113 (2019), 225-257 or.

Lutxo Egia, marrazkiak, Asisko +
Dom, ariketak, Estibalitz Nieva

Bilbon barrena bisita gidatua egiteko proposamena da hau. Orain
kale bat, gero zubi bat, hurrena historia puska bat… hiriko eskulturen inbentarioa eginez abiatuko du gidariak ibilbidea Bilboko
baldosetan barrena, hiri zahar, bizi eta erakargarria eraikiz, bilbotarren bizipenen bitartez.

Elkar, 2019

B1 mailara egokitutako irakurgaia. Liburuaz gain, CD bat dakar.

Bringing parents together : an
innovative approach for
parental involvement in an
immersion school in the BAC

In this article, I analyse the programme and pedagogy of Karmelo
Ikastola, a Basque immersion school that promotes parental
involvement and language use within the family. The Karmelo
case is noteworthy due to its success at effectively promoting the
use of Basque among students inside and outside the school
along with its promotion of curricular separation between L1
native speakers and L2 learners of Basque. With support from
the EBETE language cooperative, Karmelo launched an innovative approach to increase parental involvement in 2008.

Bilbo

María del Puy Ciriza
Journal of Multilingual and
Multicultural Development. -- 40-1
(2019)
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L'objectiu d'aquest article és conèixer l'ús que les empreses privades de la comunitat autònoma del País Basc (CAPV) fan de la
seva comunicació externa digital a les xarxes socials i l’evolució
de la presència que hi té l’eusquera des de 2013 fins a 2017.

La comunicación digital empresarial de las empresas privadas del País Vasco : uso y
evolución del euskera entre
2013 y 2017
A. Elorriaga Illera, M. Goirizelaia
Altuna, A. García-Azpuru
Revista de llengua i dret. --nº 72
(2019)

The handling of linguistic diversity in the Basque Autonomous
Community has been an area of constant political debate since
the establishment of the Basque–Spanish co-official linguistic
regime and the introduction of a process to revitalize Euskara
(the Basque language) in the late 1970s and early 1980s. Much of
that debate has materialized in claims related to the language
rights of citizens. This paper analyzes discourses about language
rights in three political organizations, the Basque Nationalist
Party (EAJ-PNV), the Abertzale Left (Ezker Abertzalea), and the
Popular Party (PP)...

Conflicting discourses on language rights in the Basque Autonomous Community
Jone Goirigolzarri Garaizar, Xabier
Landabidea Urresti
Language policy. -- (2019)

Convertirse en hablante activo
del euskera durante la Semana
Grande de Bilbao
Hanna Lantto
Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español. -(2019), 47-63 or.

Las políticas de promoción del euskera han llevado a un aumento significativo en la población vascohablante, incluso en ciudades como Bilbao, que son consideradas mayoritariamente castellanoparlantes: mientras que en el año 1981 un 8% de los bilbaínos era vascohablante, en 2019 el porcentaje se aproxima al
20%. Es el aumento en el número de personas que hablan euskera en Bilbao, como en otros muchos lugares, lo que ha convertido al País Vasco en una referencia para muchas comunidades
lingüísticas minoritarias...

Ikerketa honen helburua DBHko ikasleen hizkuntza atxikimendua
ezagutzea izan da, beti ere, atxikimendu hori hobetzeko helburuarekin, eta hobetzeko bidean zein esku-hartze jorratu behar
diren zehazten joatea.

DBH-ko ikasleen hizkuntza
atxikimendua hobetzeko ikerketa eta esku hartzea
Yolanda Olasagarre Mendinueta,
Rosa Ramos Alfaro, Carlos Vilches
Plaza
Nafarroako Gobernua, 2019

This article focuses on the development of morphological awareness in English as a third language. It analyses how the activation
of previous linguistic knowledge can influence morphological
awareness. Participants were 104 primary school students who
were learning English as a third language and were already fluent
in two other languages, Basque and Spanish.

Developing morphological
awareness across languages :
translanguaging pedagogies in
third language acquisition
Oihana Leonet, Jasone Cenoz,
Durk Gorter
Language awareness. -- 29-1
(2020), 41-59 or.
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Does Basque have a future? :
implications of hegemonic languages for audiovisual consumption by adolescents
A. Fernández de Arroyabe Olaortua, L. Eguskiza Sesumaga
Comunicación y sociedad. --v. 32,
nº 1 (2019),333-348 or.

This article analyses the consumption of audiovisual content in
the Basque language by adolescents in the Basque province of
Gipuzkoa and the influence of hegemonic languages on two
levels: Spanish as the dominant language in a bilingual society, in
which linguistic competence in Basque does not translate into its
use; and an audiovisual industry in which English and Spanish are
the dominant languages.

Historia eta kondairaz betetako hiria da Donibane Garazi gida
honetan: euskara plazara jalgiarazi zuena, Nafarroako hiriburua
hau ere, gerraosteko iheslerien aterpea, negoziorako hirigunea,
bidaiarien eta historiaren bidegurutzea… Eta bai, Donibane Garazi ederra ere bada, polit-polita, zinez ikusgarria, harri gorriztaz
eraikia, mendiarte leunaren babesean.

Donibane Garazi
Nora Arbelbide Lete, marrazkiak,
Asisko + Dom
Elkar, 2019

B1 mailara egokitutako irakurgaia. Liburuaz gain, CD bat dakar.

Nerea Azurmendi, marrazkiak,
Asisko + Dom

Donostian bisita gidatua egiteko proposamena da hau. Hiria
ezagutzera datozen biloba gazteei izeba donostiarrak egindako
ibilbidea. Tabakalerako terrazan abiatuko da, eta Sokamuturra
kalexkan bukatu, Loretopera begira. Gune eta zoko baketsuen
hiria proposatzen digu, jendetza zalapartatsutik ihesi.

Elkar, 2019

B1 mailara egokitutako irakurgaia. Liburuaz gain, CD bat dakar.

Ebaluazioa : euskararen aldeko
ekimenen labirintoan orientatzeko gakoa

Lan honetan aztertu dugu nolako ebaluazio-moldeak erabiltzen
diren euskara sustatzeko plan programatiko nagusian (eSep) eta
zenbait eskualdetako plan estrategiko eta mikroproiektuetan.
Horrela, bada, analisi horretatik atera dugun ondorioa da, batetik, ebaluazio "kuantitatibo-inpresionista" dela nagusi; eta, bestetik, molde hori ez dela kapaz euskararen aldeko ekimenen eraginkortasuna behar bezala neurtzeko. Horregatik, azkenean
eraginkortasun-irizpideak aintzat hartzen dituen proposamen
zirriborro bat aurkeztu dugu.

Donostia

Miguel Galicia Lambarri
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -113 zenb. (2019), 11-40 or.

El objetivo principal de esta investigación era comprobar la eficacia de la mnemotecnia de la palabra clave en la adquisición de
vocabulario en euskera, con palabras altas y bajas en imagen
cuando el recuerdo era a corto y largo plazo, y con listas cortas y
largas de palabras…

Eficacia de la mnemotecnia de
la palabra clave en la
adquisición de vocabulario en
euskera
Aitziber Goñi-Artola
Universidade da Coruña, 2019
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2018ko azaroan Euskal herri osora hedatu den ariketa sozialari
esker, eta urte bat lehenago Baiona-Angelu-Miarritze hiri-eremu
ultra diglosikoan egindako beroketari esker, euskararen erabileraren gaia mahaigaineratu da Ipar Euskal herrian ere. Azken
mende erdian, indarrak hizkuntzaren transmisioan metatu dira.
Orain, segida logikoa den erabilerari begira jartzen hasiak dira
euskalgintzako eragileak. Baina ez dute bide samurra. Norbanakoentzat erabileraren gaiak kausa psikosoziologiko korapilatsuak
ditu eta kolektiboki helduleku gutxi dugu horien askatzeko...

Erabileraren aroa : begirada
bat Ipar Euskal Herritik
Eneko Gorri
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 79-90 or.

Esanetik idatzira I : gramatikaestiloen zabuan

Gramatika-artikulu sorta, gai bakotxa era monografikoan landuta, idatziz edo berbaz, geure hurreko euskerea modu dotorean
eta apainean erabilten laguntzeko.

Adolfo Arejita, Ana Oar-Artetaren
begiradapean
Labayru Fundazioa, 2019

Espainiako konstituzioaren
mendeko hizkuntza-politika
ezberdinen artean EAE-koa eta
Kataluniakoa aztergai

Lehen blokean, hizkuntza-politika zer den azaldu ostean Europan izan diren eta oraindik ere badiren hizkuntza-politikak
aipatzen dira…

Zuriñe Gojenola Goitia
HIZNET, 2019

Eta ahoskera zer? : jardunaldia
Euskaltzaindia, 2019

Eta ahoskera zer? : jardunaldia, Gasteiz, Artium, 2019-02-14.
Jardunaldi honen helburu behinena komunikazioa da: arauaren
arduradunen, irakasleen, ikasleen, kazetarien... azken batean
hizkuntzaren erabilera osasuntsua nahi eta behar dugunon arteko komunikazio ahalik eta onena.

Jada ez da hitanoa lehen adina entzuten euskal herriko kaleetan
eta entzuten den gehiena toka izan ohi da, eta ez noka. Desoreka
horretaz ohartuta eta hitanoak azken urteetan izan duen beherakadarekin kezkatuta, lan honen helburua Azpeitiko gazteek hitanoaren inguruan dituzten hizkuntza ideologietan, usteetan eta
balioetan murgiltzea da. Horretarako hiru eztabaida talde egin
dira herriko hainbat neska-mutilekin. Bildutakoak bilduta, badirudi hitanoa ulertzeko beste era bat datorrela belaunaldi berriekin,
orain arte ezarritako arau sozialak eta hitanoaren inguruko sinesmenak aldatzen ari baitira gazteen artean.

Eta hik zer uste dun/k? :
Azpeitiko gazteak hitanoaren
inguruan hizketan : usteak,
balioak eta diskurtsoak
Laura Alberdi Zumeta
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -113 zenb. (2019), 129-154 or.
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Duela hamarkada batzuk etorkin asko jaso zituen Euskal Herriak,
bizimodu hobeago baten bila zetozen herritarrak. Hemendik ere,
asmo berdinarekin mugitu dira hainbat, eta azken urteetan,
mundu zabaleko jende asko bertaratu da. Mugimendu hauek
aukera izan daitezke euskararentzat, bai behintzat, ez baditugu
iraganeko akatsak errepikatzen. Kultur aniztasunean euskarak
irabazi dezake, beti ere, eskua zabalduta eduki eta harrera egitera lehen lerrora hurbiltzen bagara, honetarako egitasmoak indartzen baditugu. Lanketa hau burutzen duen Auzoko proiektuaren
inguruko etnografia baten laburpena da testua, hausnartuz jarriko gaituena.

Etnografia euskararen kultur
aniztasunean : hemen da iragana ala etorkizuna
Josu Ozaita Azpirotz
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -113 zenb. (2019), 113-126 or.

Étude relative à Euskaraldia I :
analyse des résultats : territoire de la langue basque : 20182019

Cette étude à laquelle ont participé plusieurs milliers de personnes cherche à mesurer l’efficacité et l’impact de cette première
édition d’Euskaraldia.

Pello Jauregi, Uxoa Anduaga
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019

200 hitz-familia eta ia 2.600 sarrera eta azpisarrera eratu dira,
100 inguru ondare zaharreko oinarriekin, eta beste horrenbeste
mailegatuekin.
EHHE-200 euskararen historia aztergai duten ikertzaileentzat
idatzia da, batez ere; gainerako filologo eta hizkuntzalariek nahiz
hizkuntza-zaletasuna duten askok aurki lezakete, halere, bere
intereseko ezagutzarik alor horretan.

Euskal hiztegi historikoetimologikoa : (EHHE-200)
Joseba A. Lakarra, zuzendaria
Euskaltzaindia, 2019

Euskalgintza da euskara biziberritzearen aldeko ibilbidean kokatzen den dinamika, non gizarteko zein herri-erakundetako eragileak biltzen diren. Dinamika horren inguruko gogoeta egin da
hemen. Batetik, euskalgintzak izan lezakeen kokapen edo definizio kontzeptuala aztertu da, hala nola hizkuntza politikak eta
plangintzak gurean izan duten bilakaera; baita topa ditzakegun
euskalgintza motak (berariazkoa eta bide batezkoa) ere. Bestetik,
bere helburua betetze aldera, mundu globalizatu honetan zein
den euskalgintzak aukeratu beharko lukeen estrategia soziopolitiko emankorrenaz hausnartu da, betiere gizarte berrikuntzaren
planteamendua oinarri hartuta.

Euskalgintzaren nondik norakoak : gogoeta bat
Iñaki Martinez de Luna
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 11-34 or.

Esku artean duzun lan hau ez da euskalkien sailkapen bat gehiago. Izan ere, liburu honek errotik aldatzen du euskalkiak eta hizkerak sailkatzeko metodologia. Metodologia eta prozedura berriak azken bost urteotan garatutako ikerketen bidez landu dira, eta
lortu diren emaitzen dibulgazio-lana duzu argitalpen hau.

Euskalkien sailkapen berria
Gotzon Aurrekoetxea, Iñaki
Gaminde, Jose Luis Ormaetxea
'Txipi', Xarles Videgain (ed.)

Hizkuntzalarientzat ez eze euskalkiak maite eta tokian tokiko
hizkeren zale den irakurle ororentzat egina da liburua.

Euskal Herriko Unibertsitateko
Argitalpen Zerbitzua, 2019
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Euskaltzaindiaren historia ahalik eta modurik atsegin eta entretenigarrienean kontatzen du “Euskaltzaindia, euskararen 100 urteko laguna” komikiak. 72 orrialde ditu guztira, azal gogorra, koloretan argitaratu da eta lau ataletan banatuta dago.

Euskaltzaindia : euskararen
100 urteko laguna
Amaia Ballesteros eta Juan Luis
Zabala, gidoiaren egileak, Amaia
Ballesteros, marrazkien eta azalaren egilea
Euskaltzaindia, 2019

Euskaltzaleen mugimendu berritura bidean : Topagunearen
irakurketa
Jasone Mendizabal Altuna
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 35-51 or.

Euskaltzaleen mugimenduak azken hamarkadan bere burua
eraldatzeko eta berritzeko ahalegin handia egin du. Lan honetara
ahalegin horren laburpen bat ekarri dut eta berrikuntzarako
funtsezkoak izan diren zenbait gako azpimarratu. Eraldaketarako
oinarriak 2010etik 2012ra bitartean Euskaltzaleen Mugimenduan
egindako gogoeta prozesu sakonak jarri zituen eta bisio partekatu horretan oinarrituta eman ditugu geroko berrikuntzarako
urratsak. Orduko pentsamendua ekintzara eramaten saiatu gara
eta gogoeta-ekintza dinamika partekatuek ahalbidetu dute eragite, aktibazio eta artikulazio bide berriak urratzea...

Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 123-142 or.

Euskara ari du. Baietz Hernanik! hizkuntza-ohiturak aldatzeko
ekimena izan da. Hernanin burutu da eta urtebeteko iraupena
izan du, berariaz eratutako elkartearen laguntzarekin; 2018ko
otsailaren 3tik abenduaren 23ra burutu da 1.117 herritarrek
parte hartu duten ekimena. Erronka eremu desberdinak hautatu
dituzte hernaniarrek beren ohiturak aldatzeko, hala nola familia,
lantokia, lagunartea etab. (…) Jarraipen zehatza egin zaio ekimenari, eta datu horiek kudeatu eta ustiatzeaz Aztiker Soziologia
Ikergunea arduratu da. Jarraipen horrek eman dituen emaitzak
eta bertatik atera diren ondorio nagusiak biltzen dira artikulu
honetan.

Euskara batua eta Ipar Euskal
Herria : 1964-2018

Euskaltzaindiak 2018ko irailaren 13an Baionan ospatu zen
"Euskara batua eta Ipar Euskal Herria, 1964-2018" jardunaldiaren
testuak biltzen ditu liburuak.

Euskara ari du : Baietz Hernanik! ekimenaren nondik norakoa
Malores Etxeberria Arrese, Joanmari Larrarte Telletxea

Jean-Baptiste Coyos, prestatzailea
Euskaltzaindia, 2019

Historian zehar, sekulako esfortzu soziala egin da, gure identitatean dagoen eta gure kultura osatzen duen hizkuntza berreskuratzeko: euskara, alegia. Euskaren erabilera ez da homogeneoa
izan historian zehar, nolabaiteko eboluzioa egon da…

Euskara bizirik, euskaldun
guztion ahaleginaren ondorio
Ainara Matias, Miren Arranz
Zuzenbidea ikasten :
irakaskuntzarako aldizkaria. -- 11.
bol., 1. zenb. (2019)
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Euskararen indarberritzeari eskainitako ale monografikoa kaleratu du Hermes aldizkariak. Erramun Osa, Bingen Zupiria, Joseba
Lozano, Kike Amonarriz, Koldo Tellitu, Josu Waliño, Jon Zarate,
Itziar Nogueras, Mertxe Mugika eta J. Iñaki Etxezarretaren ekarpenak jasotzen ditu.

Euskara indarberritzen jarraitzeko bide berriak
Hermes. -- N. 63 (dic. 2019) = 63
zk. (2019 abe.)

Euskara ingurune digitalean
hedatzeko ditugun hiru erronka : zaintza, adimen artifiziala
eta lankidetza teknologikoa
Josu Aztiria Urtaran
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -111 (2019), 81-96 or.

Hizkuntzen arteko arrakala digitala handitzen ari dela dio Europako Parlamentuak 2018ko irailaren 11n onartu zuen “Language
equality in the digital age” txostenak. Era berean, Islandia, Frantzia edo Espainiako Gobernuek hizkuntza-teknologien eta adimen artifizialaren alorrean berariazko plan indartsuak martxan
jartzeko ekimenak abiatu dituzte. Euskararen bizitasun digitala
baliabide urriko beste hizkuntza asko baino hobea izan arren, ez
dago arriskutik kanpo, eta azkar baino lehen heldu beharko genioke erronka teknologiko eta sozial honi.

Lankidetza, elkarlana, talde-lana: erabilera okerren edo hutsalen
ondorioz, hustutako hitzak dira. Eduki-hustuketa horren arrazoien artean, gizartearen egitura ulertzeko ikuspegi oker bat egon
daiteke, bestelako ezinikusien gainetik. Lankidetza ezin baita
ulertu eremu pribatuaren eta publikoaren arteko lotura gisa:
gizarte-mugimenduen esparrua, ikuspegi horretatik kanpo geratzen den funtsezko erakunde multzo zabalak osatzen duena,
ezinbestekoa da politika publikoak garatzerako orduan. Hor jokatzen dugu partida: abiapuntua ondo kokatzen badugu, elkarlanerako baldintzak, funtzio-banaketa, ardurak… zehazteko gai izango
gara.

Euskara zerbitzuak :
“Lankidetza” hitza esanahiz
nola bete?
Manex Agirre Arriolabengoa
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 53-63 or.

Barakaldo izan da euskalgintzaren iragan hurreko paradigma
nagusia. Barakaldok hezurmamitu du behinola euskararen erronka gorena izandakoa: inguru erdaldunetan euskararen ezagutza
hedatzea, hain zuzen. Atzen kale neurketek, ordea, euskararen
erabilera orokorrean jaisten ari dela diote. Horregatik, egun Barakaldoz osterantzeko erronka bila dabil euskalgintza…

Euskaraldia : ahobiziak Barakaldotik Baliarraina joan etorrian
Xabat Ajuriagogeaskoa Uruburu
HIZNET, 2019

The publication you are holding aims at gauging the level of
effectiveness and the consequences of this first edition of Euskaraldia. Thanks to the help of thousands of citizens, a detailed and
rigorous study was completed that allowed us to draw quantitative and qualitative conclusions of great interest. We now have
an X-ray of what Euskaraldia was that will be of great use to us in
the short term.

Euskaraldia I : an analysis of
the results : territory of the
Basque language : 2018-2019
Pello Jauregi, Uxoa Anduaga
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019
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La publicación que tienes entre manos ha buscado calibrar el
grado de eficacia y las consecuencias de esta primera edición de
Euskaraldia. Gracias a la ayuda de miles de ciudadanos y ciudadanas, se ha completado una investigación detallada y rigurosa que
ha permitido extraer conclusiones cuantitativas y cualitativas de
gran interés. Por tanto, estamos ante una radiografía sobre lo
que ha sido Euskaraldia, que nos será de gran ayuda a corto plazo.

Euskaraldia I : análisis de los
resultados : territorio del euskera : 2018-2019
Pello Jauregi, Uxoa Anduaga
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019

Euskaraldia I : emaitzen azterketa : euskararen eremu osoa :
2018-2019
Pello Jauregi, Uxoa Anduaga

Eskuartean duzun lan honen xedea Euskaraldiaren lehen
edizioaren eraginkortasuna eta ondorioak neurtzea izan da.
Milaka herritarren laguntzari esker, ikerketa zehatz eta sakona gauzatu da. Interes handiko ondorio kuantitatibo eta
kualitatiboak atera dira, eta etorkizun hurbilean oso lagungarriak izango diren irakaspenak agertu dira.

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019

Euskaltegian izena emateak erakusten du hizkuntza ikasteko
motibazioa egon badagoela. Motibazioa, baina, era askotarikoa
izan liteke; kasu honetan bi mota bereizi ditugu: motibazio instrumentala eta motibazio integratzailea…

Euskararekiko motibazioak
Urtzi Arrieta
HIZNET, 2019

Euskal Autonomia Erkidegoan, euskara, gaztelaniarekin batera,
hizkuntza ofiziala da oso, eta legeak hala aitortzen dio. D ereduak, antza, hizkuntzari loraldia ekarri dio, eta gero eta gazte gehiagok, etorkizuneko hiztunok, euskaraz daki. Aspalditik hona, halaber, euskara indarberritzeko ekimen ugari sortu dira, euskal hiztun gehiago irabazteko asmoarekin…

Euskararen aldeko ekimenen
eragina : Euskaraldia helburu
Urtzi Arriola Fontecha
HIZNET, 2019

Sakontze lan honen bitartez, Ipar Euskal Herrian euskarak bizi
duen egoera ulertzeko gakoak eskaini nahi dira, bereziki azken
urteotan egindako urratsak azaldu eta hizkuntza politika anbiziotsua aurrera eramateko egon daitezkeen indar eta erronka nagusiak ezagutzera emateko asmoz.

Euskararen aldeko herri
urratsak Ipar Euskal Herrian :
egungo mugak, indarrak eta
erronkak
Jaione Dorai Oskotz
HIZNET, 2019
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Euskal gizarteak Espainiako gerra zibila ondoren bizi izandako
eraldaketa sozial, ekonomiko eta kulturalak hainbat adierazle
bikain agertzen ditu zailtasun handieneko testuinguru batean,
eta gaur egun Giza Garapen Iraunkorrari dagokionez eredu positiboa da (…) Artikulu honetan azaltzen dugun bezala, gure eraldaketa gertatu berria ahalbidetu duten faktore kulturalak hobeto
ezagutzen eta neurtzen ari gara.

Euskararen balioak
Gorka Espiau Idoiaga, Itxaso Bengoetxea Larrinaga
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 109-120 or.

Euskararen egoerari eta geroari erreparatzen diogunok datu
kontraesankorrak jasotzen ditugu: alde batetik, inoiz baino handiagoa da euskaldunen kopurua, alfabetatze-maila, kultur produkzioa edo hizkuntzaren modernizazioa; bestetik, baina, gero
eta handiagoa da ezagutzaren eta erabileraren arteko aldea,
hiztunen kalitatea erdipurdikoa da sarritan eta atxikimendua ere
hala moduzkoa. Aurrera goaz ala atzera goaz? Bidegurutze batean ikusten du Kike Amonarrizek euskara gaur, eta, gure erabakien eta jokabideen arabera, egiazko normalizaziora edo gaelikoaren gisako biziraupen sinbolikora bidean abia litekeela urte gutxitan.

Euskararen bidegurutzetik
Kike Amonarriz
Elkar, 2019

Hizkuntza baten bizitasun digitalak bere osasunaren ezinbesteko
informazioa ematen digu. Komunikazio kanal nagusi bilakatu da
Ingurune Digitala, eta hizkuntzek bertan duten presentzia kontuan hartu beharrekoa da, honen bizitasun digitala ezagutzeko
garaian. Euskararen bizitasun digitalari buruz ari garenean, bi
eremutan zentratu gaitezke hau neurtu ahal izateko: euskarak
ingurune digitalean duen eskaintza eta eskaria. Hau da, zenbat
tresna eta eduki eskaintzen dira ingurune digitalean euskaraz, eta
zenbat erabiltzen dira hauek. Bi ikuspegi hauek kontuan hartuta,
euskararen bizitasun digitala neurtzeko moduan egon gaitezke.

Euskararen bizitasun digitala
ispiluaren aurrean
Josu Waliño
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -111 (2019), 35-46 or.

Behin baino gehiagotan aztertu izan da euskararen eta IKTen
arteko harremana: nolakoa da gure hizkuntzaren osasun digitala? Izango al du tokirik etorkizun digitalizatuan? Ez dira, guretzat
behintzat, erraz erantzuteko galderak. Artikulu honetan, Euskarazko Wikipediaren talaiatik helduko diogu gaiari. Wikipedia
guztien artean, 29. postuan dago euskarazkoa eta eredu gisa
aipatu izan da han eta hemen. Entziklopedia digitalaz arituko
gara beraz, bere ezaugarriez, edukiaz, elikatzen duen komunitateaz eta egun dauzkan zailtasun eta erronkez ere bai. Wikipediari
emandako begirakoak euskararen osasun digitala hobetzeko
pistak eman ditzakeelakoan egingo dugu.

Euskararen egoera eta erronkak ingurune digitalean
Aitzol Astigarraga, Xabier Cañas
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -111 (2019), 59-78 or.

Euskararen egoera eta
erronkak ingurune digitalean :
Euskararen Aholku
Batzordearen begirada
Maite Goñi
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -111 (2019), 49-57 or.

Euskararen Aholku Batzordeko Ingurune digitalaren Batzordeatalak hainbat zeregin hartu ditu bere gain azken urteetan, besteak beste, ingurune digitalean euskara sustatzeko egon litezkeen aukera eta arriskuei adi egotearena. Testuinguru honetan
kokatu behar da 2016an argitaratutako “Euskarazko IKTak: Gomendioak herri-aginteentzat” liburuxka. Bide-orri honen helburu
nagusia da ingurune digitalean, euskararen esparruan, erabakiak
hartu edota ekimenak bideratzeko aukera eta ahalmena duen
edonori -bereziki Administrazioari- norabide horretan aholkua
eskaintzea eta balizko erronken berri ematea. Artikulu honetan,
erronka nagusiak zeintzuk izan daitezkeen aipatzen dira.
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Euskararen erabilerarekin lotura duten faktoreak : udalerri
mailako analisia : laburpena
eta ondorioak
Natxo Sorolla Vidal, Olatz Altuna
Zumeta, Imanol Larrea Mendizabal
Soziolinguistika Klusterra, 2019

Euskararen erabilerarekin lotura duten faktoreak identifikatzea
da euskal soziolinguistikaren helburu behinenetako bat. Ondo
dakigu, alabaina, oso eginkizun zaila eta konplexua dena faktoreen identifikatze eta ezagutze hori. Helburu handinahi hori bistatik apartatu gabe, baina apalago eta neurritsuago arituta, azterlan honek hurbilpen estatistiko kuantitatibotik heldu nahi dio
faktoreen identifikazioari, horretarako hainbat aldagai soziolinguistiko eta soziodemografiko baliatuta.

Lan honen helburua euskararen jatorria ikertzen saiatzea zen.
Lehenbiziko erronka, baina, nondik heldu gaiari zen, nondik hasi.
Hondarrean, gaurko euskara izan zen abiapuntua, zehazkiago,
gaurko esaldiak. Horretarako, gramatika liburuak arakatuz, bereziki EGLU gramatika-liburuetan aztertzen diren esaldi motak,
hizkuntza osoa aztarnategitzat hartzea izan zen lana garatzea
ahalbideratu zuena...

Euskararen genesiaz
Juan Miguel Munarriz
Pamiela, 2019

Euskararen normalizazioa :
ikuspegi orokorra eta Euskal
Telebistaren kasu partikularra
Asier Larrinaga Larrazabal
Udako Euskal Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea,2019

Euskarazko alfabetatzea Euskal Herriko landa eskoletan
(1900-1939)
Joxe Garmendia Larrañaga ; Iñaki
Zabaleta Imaz ; Hilario Murua Cartón
Historia y Memoria de la Educación. -- 9 (2019), 521-561 or.

El euskera : un caso de
revitalización
Patxi Baztarrika Galparsoro
La normalización social de las
lenguas minoritarias. -- 83-146, or.

Euskal Herriko egoera soziolinguistikoari buruzko artikuluetan,
ohiko baieztapena da Euskal Telebista funtsezkoa dela euskararen normalizaziorako, baina nekez eskaintzen da halako iritzi eta
baieztapenei eusteko daturik. Izan ere, oso gutxi ikertu da Euskal
Telebistaz, eta egin diren ikerketa apurrek ez dute izan euskara
euren arduren erdigunean (…) Liburu honetan, Euskal Herriko
kasuan ipintzen da arreta. Hedabideen normalizazio-eginkizunari
buruzko oinarri teorikoetatik abiatuta, euskara biziberritzeko
prozesuaren ikuspegi orokorra eskaintzen da, eta horren barruan
Euskal Telebistak orain arte izan dituen betekizunei buruzko
datuak biltzen dira.

XX. mendeko lehen herenean Euskal Herrian martxan zegoen
modernizazio prozesuak irakaskuntzan ere eragin izan zuen. Hala
ere, urte horietan, baserri eta landa-gunetan analfabetismo-tasa
altuak ziren eta bertako populazioa euskal hiztuna. Egoera hau
aldatzeko Bizkaiako eta Gipuzkoako Diputazioek bi esperientzia
abiarazi zituzten. Bizkaiko auzo-eskolak (1919-1938) eta Gipuzkoako landa-eskola (1930-1938).

Este texto persigue una doble finalidad: por una parte, ofrecer
una lectura de la evolución social del euskera desde el momento
de la reinstauración de la democracia en el Estado español y los
primeros años de la recuperación del autogobierno político y
económico vasco, hasta nuestros días, y por otra, aportar una
reflexión sobre los retos a los que se enfrenta el uso del euskera
en una perspectiva de desarrollo sostenible.
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Gazteen iritziek eragina handia daukate beren hizkuntza erabileran, eta honi buruzko hausnarketa egingo dut jarrera hauek indartzeko, nire lana Ezkerraldeko gazteen hizkuntza-jarreretan
datzalako, Sestaon, Portugaleten eta Santurtzin, hain zuzen ere.

Ezkerraldeko gazteen hizkuntza jarrerak
Olatz Zuazo Azpeitia
HIZNET, 2019

“Gaitasun komunikatiboak II : diskurtso profesionalak” ikasgaiaren testu-liburua.

Gaitasun komunikatiboak II :
diskurtso profesionalak
Gema Lasarte Leonet
Euskal Herriko Unibertsitatea,
Argitalpen Zerbitzua, 2019

Gasteiz
Patxi Zubizarreta, marrazkiak, Asisko + Dom
Elkar, 2019

Gasteizen barrena bisita gidatua egiteko proposamena da hau.
Gidariak Gipuzkoatik iritsitako lagun-taldearekin batera korrituko
ditu Gasteizko kaleak, eraikinak, parkeak, plazak, artelanak, hilerriak, tabernak, museoak, auzoak, historia puskak eta istorio
osoak. Asteburu bakarrean hiri berdea goitik behera ezagutzeko
aukera eskaintzen digu.
B1 mailara egokitutako irakurgaia. Liburuaz gain, CD bat dakar.

A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 mailak.
80 komunikazio egoera
800 argazki eta marrazki
100 eduki taula
75 gramatika arau
3 eranskin
84 ariketa (erantzun eta guzti)

Gramatika ikusi eta ikasi
Gabriel Aresti Euskaltegia
Erroa, 2019

¿Hay futuro para el euskera? :
las implicaciones de las
lenguas hegemónicas en el
consumo audiovisual de los
adolescentes

Este artículo analiza el consumo de contenidos audiovisuales en
euskera de los adolescentes guipuzcoanos y la influencia de las
lenguas hegemónicas en dos ámbitos. El castellano como lengua
dominante en una sociedad bilingüe, en la que la competencia
lingüística en euskera no se corresponde con su uso, y en un
contexto audiovisual en el que imperan el inglés y el castellano.

A. Fernández de Arroyabe, L.
Eguskiza, A. Miguel
Comunicación y sociedad. --32-1
(2019), 333-348 or.
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Hego Euskal Herriko arnasguneak zenbatzen : arnasguneen
operatibizazioaren inguruko
ekarpena

Arnasguneei buruz teoriaren eremutik Zalbidek egindako argipen
-saioak oinarri sendoa ezartzen digu arnasguneen errealitatea
enpirikoki aztertzeko. Hortik abiatuta, artikulu honetan, arnasguneak kuantifikatzeko ahalegina egin dugu.

Iñaki Iurrebaso
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -110 (2019), 115-126 or.

Herri-mugimenduen arteko
elkar hizketak : (euskaltzaleen
mugimendu berriturako bidean)
Mari Luz Esteban
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 65-77 or.

Hizketa-ezagutzan oinarritutako estrategiak, euskarazko
online OBHI (Ordenagailu Bidezko Hizkuntza Ikaskuntza)
sistemetarako

Artikulu honetan, euskaltzaleen mugimendu berriturako bidean
lagungarri izan daitezkeen zenbait gogoeta egingo ditut. horretarako, azken urteotan herri-mugimenduen eta feminismoaren
baitan gertaturiko eraldaketak eta elkarguneak hartuko ditut
oinarri eta baita feminismoaren eta euskalgintzaren artean sortu
diren sinergiak ere. Horrek aukera emango dit hainbat galdera
plazaratzeko. Abiapuntuan dudan ideia nagusia da euskaltzaleen
mugimenduak egunotan aurrera bultzatu nahi duen eraberritze
prozesuan funtsezkoa izan daitekeela beste herrimugimenduekiko elkar hizketak, mailegu teorikoak eta aliantza
praktikoak indartzea.

Tesi honetan, euskarazko hizketa-ezagutze automatikoaren bi
inplementazio aztertzen dira, Ordenagailu Bidezko Hizkuntza
Ikaskuntza (OBHI) sistemetarako: Ordenagailu Bidezko Ebakera
Lanketa (OBEL) eta Ahozko Gramatika Praktika (AGP).

Igor Odriozola Sustaeta
Euskal Herriko Unibertsitatea,2019

Hizkuntza Eskubideen Deklarazio Unibertsala edo, eskuarki, Bartzelonako Deklarazio bezala ezagutzen dena, 1996ko ekainaren
6tik 9ra egindako Munduko Hizkuntza Eskubideen Konferentziaren amaieran onartu zen…

Hizkuntza eskubideen aldarrikapen unibertsala
Ainara Padilla, Andrea Arellano
Zuzenbidea ikasten : irakaskuntzarako aldizkaria. -- 11. bol., 1. zenb.
(2019)

Hizkuntza gutxiagotuak jagon,
euskaraz bizi : XXIII. Jagon
jardunaldia, Iruñea (Baluarte),
2019/01/17-18

Hizkuntza gutxiagotuak jagon, euskaraz bizi - XXIII. Jagon jardunaldiko saioen bideoak.

Euskaltzaindia, 2019
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Abian jarri den ikerketa baten berri emango da artikulu honetan.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Uliazpi erakundearen azterketan
oinarrituta, honako hau landuko da: administrazioko langileen
behar komunikatiboen araberako hizkuntza-eskakizunen ezarpena eta trebetasunkako egiaztapenari ateak ireki beharko litzaizkiokeen.

Hizkuntza-eskakizunen egiaztatzegintza aztergai
Uxue Zalbidea Olabarri
e-Hizpide. -- 94 zenb. (2019)

Hizkuntzalari euskaldunen III.
topaketa : zer berri?
Itziar Aduriz Agirre, Ruben Urizar
Enbeita (ed.)
Udako Euskal Unibertsitatea, 2019

Hainbat hizkuntzalari bildu ginen 2017ko uztailaren 4an Baionan
Hizkuntzalari Euskaldunen III. Topaketan. Lehen topaketan egin
genuen bezala, honetan ere, aukera eman nahi izan genien euskal ikertzaileei hizkuntza ardatz duten lanak aurkez zitzaten. Hortik jardunaldiaren deitura: Zer berri?
Hala, ekarpenak askotarikoak izan ziren bertan, eta ikertzaileak
aritu ziren, besteak beste, hizkuntzalaritza teorikoaz, dialektologiaz, soziolinguistikaz, neurolinguistikaz, hizkuntzalaritza konputazionalaz, terminologiaz edo glotodidaktikaz. Ekarpen horietako
batzuk aukeratu genituen liburu honetan paratzeko.

Hiru euskarrik osatzen dute euskara ikasteko metodoa, hala nola,
ikasleen fitxategiak, Ikasen web atarian diren fitxategiko elkarrizketek eta irakasleen gidaliburuak. Europako Erreferentzia Marko
Bateratuaren mailaketan oinarriturik, egun Ikasbide A1 mailatik
B1erainoko sei liburukitan antolatua da.

Ikasbide metodoa 3, A2.1
AEK, ilustratzailea, Jean-Michel
Lasausa
IKAS, euskal pedagogia zerbitzua,
inp. 2019

Enrike Diez de Ulzurrun Sagalà,
marrazkiak, Asisko + Dom,
ariketak, Estibalitz Nieva

Iruñea entzutean, berehala Sanferminak etortzen zaizkigu gogora. Baina Iruñeak beste gauza asko ere baditu jaiez gain, eta horietako batzuk biltzen ditu gida honek. Ibilbide bat proposatzen du
kalez kale, plazaz plaza, txokoz txoko denetariko kontuak azalduta, bertakoentzat zein bisitarientzat jakingarriak, eta askotan,
ezezagunak.

Elkar, 2019

B1 mailara egokitutako irakurgaia. Liburuaz gain, CD bat dakar.

Izen-sintagmaren antolaera

Hemen, testugilearentzat jakingarri eta baliagarri diren alderdiak
azaldu nahi izan ditugu: izen-sintagmek ematen dituzten aukerak, gomendagarri diren jokabideak, eta zalantzak eta korapiloak
askatzen laguntzeko arrastoak.

Iruñea

Juan Garzia Garmendia
Euskal Herriko Unibertsitateko
Argitalpen Zerbitzua, 2019

Izenburuan, bada, antolaera hitza da gako nagusia. Bestea, izensintagma, esparrua: Solaseko zerak izendatzeko bideak ere izan
zitekeen izenburu egokia.
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J'apprends le basque = Euskara
ikasten dut
Beñat Laxague

Metodoa euskara ez dakiteneri zuzendua da, baina hitzaldi huntan euskaraz aurkeztuko dauku. Zer ikasi du bera den ‘euskaldun
zaharrak’ metodoa ontzen ari zela? Zer dauku erakusteko euskararen ikasteko prozesuaz? Ze publikori zuzentzen du bere lana?

Maiatz, 2019

Euskaltzaindiaren Onomastika lanak euskal izenen ikerketa du
helburu, bai antroponimoena (pertsona izenak, deiturak…) bai
toponimoena (toponimia nagusia, txikia, exonimia, kale izendegiak, etxe izenak…). Izen horiek bildu, sailkatu, ikertu eta arautu
ondotik, beharrezkotzat jotzen da Euskaltzaindiak izenen forma
zuzenak plazaratzea, euskararen erabileran eta normalizazioan
eragina izan dezaten.

Kale eta karriken izenak hautatzeko eta idazteko irizpideak : euskal odonimiako eskuliburua
Onomastika Batzordea, Alfontso
Mujika testu-prestatzailea
Euskaltzaindia, 2019

Artikulu honetan gazte euskaldunek gizarte-sareetan ekoitzitako
mezuen alderdi bat aztertuko dugu: euskara-gaztelania codeswitching edo kode-aldaketa.

Kode-aldaketaren tipologia
euskal gazteen txatetan
Esther Zulaika Ijurko
Fontes linguae vasconum. --128
zenb. (2019), 339-357 or.

Komunitatea hats bahiturik :
hiztunaren trauma : diagnosia
eta paliatiboak
Ainize de Madariaga
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -111 (2019), 99-123 or.

La lengua invisible : el euskera
en la Corte y en la Ribera de
Navarra en el siglo XV
Peio J. Monteano Sorbet

Lekukotasun bat hartu eta agertzen diren emozioak azaleratu
ditugu, Hiznet Hizkuntza-plangintza ikastaroaren karietara burutu
sakontze-proiekturi esker. Hala, ikuspegi psikologikotik kasu baten bizitza-historia ekarri dugu, hizkuntz-komunitate osoa islatzen duelakoan.
Gure kasuak –hemendik aitzina Jakilea-, haurtzaroan, egoera
traumatikoa bizi izan zuen hizkuntzari dagokionez. Kontua da,
psikoterapiaren seigarren urtean deskubritu duela bere zailtasunen iturri nagusienetarikoa hizkuntzaren debekatua eta kanpokoa baliatzera bortxatua izan dela...

Siglo XV, Reino de Navarra. Alrededor del 80 por ciento de la
población habla euskera. El euskera revela su omnipresencia en
la ciudad y en el campo, entre las élites y entre el pueblo llano. Y
no sólo en los verdes prados de la Montaña y en las pardas tierras de la Zona Media. También en los animados salones de la
Corte y en las amarillentas llanuras de la Ribera. Esta apasionante
investigación así lo prueba.

Mintzoa, 2019
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Lezoko udalerria Gipuzkoako iparrekialdean dago kokatua, Oiartzun ibaiaren eskuinaldean. Hura osatzen duten 8,6 kilometro
koadroak itsasadarretik Jaizkibel mendiaren gailurreraino hedatzen dira. Bost udalerri ditu mugakide: Pasaia, Hondarribia, Irun,
Oiartzun eta Errenteria. Eta, hain zuzen ere, Lezoko toponimoen
bilduma ahalik eta zabalena osatzea izan da lan honen helburua.
Alegia, bertako leku, etxe, baserri, erreka, zubi, iturri, gotorleku
eta abarren izenak biltzea, bai noizbait galdu zirenak, bai gaur
egun galtzear nahiz bizi-bizirik daudenak. Horiek kokatzea eta
normalizatzea.

Lezoko toponimia
Lander Zurutuza Sunsundegi
Maiatz, 2019

Euskal Herrian ekialdeena dagoen hiriburua da Maule-Lextarre,
tamainaz txikia, historia eta nortasun handikoa. Zer ziren zinbiteak? Nor da Matalaz? Non da Laminen etxea? Eta ur hotza eta
epela batera ematen dituen Laminen iturria? Egun bakarrean
burutzeko ibilbidean, lehengo eta egungo Maule-Lextarreren
argazki hurbila jasoko dugu, eta Zuberoan barrena egiteko itzuli
polita ezagutuko.

Maule Lextarre
Allande Sokarros, Jean Louis Davant, marrazkiak, Asisko + Dom
Elkar, 2019

B1 mailara egokitutako irakurgaia. Liburuaz gain, CD bat dakar.

Este artículo viene a considerar que también la preservación de
la diversidad lingüística constituye un factor de desarrollo sostenible en nuestras sociedades y en el mundo global. Para fundamentarlo, tiene en cuenta el caso de la profunda transformación
socio-económica de Euskadi a partir de la década de los 80 y la
evolución social del euskera en el mismo periodo, así como la
relación entre ambos procesos de cambio.

El modelo vasco de revitalización lingüística y desarrollo
sostenible
Patxi Baztarrika
Linguistic diversity, minority languages and sustainable development. -- 239-262 or.

Multilingual and bilingual
communication in law and power : access, identity and trust
Joxerramon Bengoetxea
Sociolinguistica. -- 33-1 (2019), 63
–83 or.

This article develops a user perspective, applied both to law as
discourse and normative practical reason -law, religion- and to
linguistic communication. In multilingual contexts, this perspective requires special adaptation, because the communities of
users may use different languages for the creation of new norms,
and for their judicial interpretation and application.(...) This paradox is compared to the linguistic identity of the Basque Country,
which is analysed in its different territories from the legal and
sociolinguistic perspectives, where the legal status of Basque is
subordinated to the official language regime of France and Spain.

Autogobernua hobetzea ez da kontu samurra desdemokratizazio globalaren garaian. Herrien eta herritarren erabakimena mugatzen ari da arlo guztietan (...) Euskararen hizkuntz
-komunitateak partekatzen duen balio-sistemak ahalbidetu du
arlo honen gobernantzan lortu den arrakasta. Garai bateko gatazkaren logika gaindituta dago neurri batean, eta ondorioz elkarlanerako lankidetza-tresnak abian jartzea asko erraztu da. Lankidetza sistema hau eredu gisa erabili al daiteke hizkuntz komunitatetik harago?

Nola autogobernatu hobeto
(herriko hizkuntz)
komunitatea?
Mario Zubiaga
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -112 (2019), 93-107 or.
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La nueva política lingüística en
el País Vasco Norte
Eguzki Urteaga

El año 2004 marca un punto de inflexión en la política lingüística
elaborada y posteriormente implementada en el País Vasco
norte, en particular como consecuencia de la transformación de
la Dirección de la Obra Pública en la Oficina Pública de la Lengua
Vasca (OPLV)…

Herri-arduralaritzazko euskal aldizkaria. -- 115 (2019), 403-460, or.

Ondarroako nerabeen hizkuntza ohiturak sare sozialetan :
kode alternantzia eta erregistroak

Hiznet Hizkuntza Plangintza graduondokoaren amaierako sakontze egitasmoa egiteko, argi neukan gazteek sare sozialetan dauzkaten hizkuntza ohiturak aztertu nahi nituela…

Jon Fernandez San Martin
HIZNET, 2019

Ondarroako nerabeen hizkuntza ohiturak sare sozialetan :
kode alternantzia eta erregistroak
Jon Fernandez San Martin
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -113 zenb. (2019), 41-85 or.

Ordenagailu bidezko hizkuntza
-egiaztatzegintza
Itxasne Sagarzazu Olaizola
e-Hizpide. -- 94 zenb. (2019)

Percepción del conocimiento y
uso de lenguas entre
alumnado autóctono e
inmigrante en la escuela vasca
N. Berasategi, N. Larrañaga, I.
Garcia, M-J. Azurmendi
Cultura y Educación. -- v. 31, nº 4
(2019), 734-753, or.

Sare sozialak bilakatu dira gazteen artean sozializatzeko harreman esparrurik ohikoena. Zenbateko pisua du euskarak sare
sozialetan? Zelako euskara darabilte? Lan honetan Ondarroako
(Bizkaia) 16 eta 18 urte bitarteko nerabeen whatsappeko eta
Instagrameko jarduna aztertu dut, eta emaitzak itxaropentsuak
dira: euskararen nagusitasuna nabaria da, gazteleraren eta ingelesaren interferentziak interferentzia —euskañolaz gain, eusklish
zantzuak ere ageri dira—. Euskara kaleko arau soziala izateak
domino efektua eragiten du herrian, euskararen erabilera indartuz etxean zein sare sozialetan. Hala ere, gazteen autoestimu
linguistikoa indartu beharra azaleratu da ikerketan.

Gizarteko beste esparru batzuetan bezala, hizkuntzen ikas-irakas
prozesuetan ere goranzko joera du informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKTen) erabilerak, eta fenomeno horrek
ateak ireki dizkio orain gutxi arte soilik paperean gauzatzen zen
hizkuntza egiaztatzegintzari. Izan ere, hizkuntzen ezagutza ordenagailu bidez egiaztatzeko eskaintza nabarmen zabaldu da azken
hamarkadan…

El objetivo de este estudio fue analizar la adquisición de lenguas,
el euskera y el español, por parte del alumnado inmigrante en la
escuela vasca en comparación con el alumnado autóctono. Se ha
analizado tanto la lengua familiar del alumno inmigrante, así
como el conocimiento, el uso y el deseo de conocer las dos lenguas de la escuela, el euskera o lengua vasca y el español. Por
otro lado, se ha medido la incidencia que en ello tienen variables
como: lengua familiar, tiempo de estancia en el país y modelo
lingüístico educativo.
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Publicidad dirigida a sujetos
bilingües ¿producen la misma
respuesta las dos lenguas? : el
caso del español y el euskera
en la sociedad vasca

El objetivo de esta investigación es explorar la efectividad de la
publicidad audiovisual en la población vasca en función de si
utilizan el idioma minoritario (euskera) o el dominante
(castellano).

Sergio Monge Benito ... [et al.]
Revista Latina de Comunicación
Social. -- 74-3 (2019), p. 457-476

¿Quebrantar la ley para guardar su espíritu? : esbozos sobre la censura libraria en territorios forales
Javier Esteban Ochoa de Eribe
Historia y comunicación social. -Vol. 24, Nº 1, (2019) p. 293-312

Retos metodológicos en el estudio de las prácticas lingüísticas de jóvenes y adolescentes
Jaime Altuna Ramírez, Jone M.
Hernández García
Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español. -(2019), 65-88 or.

Habiendo estudiado la producción impresa en euskera, en el
siguiente artículo nos preguntamos por la relación entre este
tipo de obra y el aparato censor del Consejo de Castilla. El escaso
número de pistas en este sentido contrasta con una producción
que comenzaba a consolidarse en el siglo XVIII; su análisis puede
trazar preguntas de interés para un estudio de índole más general.

En este capítulo abordamos diversos aspectos metodológicos
relacionados con la investigación lingüística con jóvenes y adolescentes. A la hora de analizar un fenómeno lingüístico hay que
tener en cuenta que esa realidad es reflejo del ámbito sociolingüístico en la que está inmersa y es consecuencia de los condicionantes, relaciones y acontecimientos sociales y culturales que
suceden en ese entorno concreto. Las prácticas lingüísticas, por
tanto, deben ser ubicadas y analizadas dentro de su entramado
social y en relación con categorías tales como la clase, edad,
género, identidad lingüística, procedencia, etc.

The Sociolinguistic Survey reflects a rich and complex reality. In
a small geographical area we see completely different situations.
However, taken as a whole there is a feature that encourages
hope: a majority of the public wants a future in which the Basque
language is present. Attachment to Basque has in recent decades
led to its reactivation, and its future revitalisation calls for just
this, the backing of society…

Sixth sociolinguistic survey
2016
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019

Tesi honetan, euskarazko hizketa-ezagutze automatikoaren bi
inplementazio aztertzen dira, Ordenagailu Bidezko Hizkuntza
Ikaskuntza (OBHI) sistemetarako: Ordenagailu Bidezko Ebakera
Lanketa (OBEL) eta Ahozko Gramatika Praktika (AGP).

Speech recognition based
strategies for on-line
Computer Assisted Language
Learning (CALL) systems in
Basque
Igor Odriozola Sustaeta
Euskal Herriko
Unibertsitatea,2019
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Standard Basque and its dialects
Koldo Zuazo ; translated by Gregor
Benton
Routledge, 2019

Teknologia berriak eta hizkuntza gutxituak : IKT-en eragina
euskaran
Xabier Madorrán de la Iglesia

The main contribution of Standard Basque and Its Dialects to the
scholarly debate about the formation of Basque is that it identifies the nuclei from which the current dialects almost certainly
emerged. The book explains the points of view that Basque speakers have upheld concerning their dialects, the formation of
provincial standards starting in the eighteenth century, and the
launch of Standard Basque in the second half of the twentieth
century.

IKTak gure bizitzara iritsi dira eta hura zeharo eraldatu dute. Informazioaren gizarte digitalean murgilduta, teknologia berriak
hizkuntza gutxituetara ere hedatu dira, eta ondorio nabariak izan
dituzte haiengan. Lan honen lehen helburua eragin hori nolakoa
izan den aztertzea da. Eta, era berean, zehazki euskara aztergai,
lan honen beste helburu nagusia honako hau da: Iktek gure hizkuntzarengan izandako ondorioak argitzea.

Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -113 zenb. (2019), 87-112 or.

Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi-ren 29 testu —1956koa
lehena eta 2006koa azkena— bildu dituzte, zazpi multzotan banatuta: Euskara batuaren aitzindari; Batasunerako bidean, euskalkien afera; Sustrai bila, jatortasun bila; Mundu moderno baterako euskara moderno bat; Euskara batua nazio proiektu baterako giltza; eta Euskara batuaren bidean, ahoskera batura. Joan
Mari Torrealdaik idatzi du testuotarako hitzaurrea: Euskara
(batua), herrigintzaren erdigunean.

Testu hautatuak. 1, Euskara
batua
Txillardegi, Alaitz Aizpuru Joaristi,
testu hautatzailea
Jakin ; Euskal Herriko Unibertsitatea, 2019

Towards a parental muda for
new Basque speakers : assessing emotional factors and language ideologies
María del Puy Ciriza
Journal of sociolinguistics. --2019

Translanguaging hezkuntza
eleanitzean : ikerketa
etnografiko bat
Eider Saragueta Garrido
Euskal Herriko Unibertsitatea ;
DREAM, Donostia Research Group
on Education and Multilingualism,
2019

This article examines a Basque-language campaign that instructs
low-proficiency parents to adopt child-directed speech in Basque
to mould affective orientations in the home environment. Drawing on a case study, I explore the complications of new speakerhood, especially the difficulties of bringing about a parental
muda. I demonstrate how mudas are traversed by competing
ideologies of language and language socialization. In disrupting
monolingual ideologies, participatory approaches which aim at
increasing the symbolic value of the language clash with the
attitudes of speakers who view these mudas as inconsequential
for achieving normalization.

Eleaniztasuna eta hezkuntza ardatz, azpimarra egin da: euskararen erabileran eta euskarari buruzko jarrera zein iritzietan. Era
berean, identitatea eta hizkuntzak hizpide izan dira, elkarri txirikordatzen diren mintzagaiak izaki. Eta ildo horretan, euskal identitatean azpimarra berezia egin da. Gainera, gela bameko hizkuntza-erabilera landu da ikasle zein irakasleen arteko hizkuntzaaldaketetan sakonduz.
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En la Edad Moderna, la Administración navarra hubo de afrontar
la disparidad entre la lengua hablada por la mayoría de la población, el euskera, y la lengua en la que se escribían los documentos, el castellano. Todavía a finales del siglo XVI, más de la mitad
de los navarros no entendía el castellano.

Tribunales navarros y lengua
vasca : el proceso por preeminencias en la iglesia de Labiano (1666)
Peio J. Monteano Sorbet, Juan
Antonio Olaverri Palacios
Príncipe de Viana. -- Año 80, Nº
274 (2019), p. 891-924

2019ko maiatzaren 16 eta 17an Lasarte-Orian ospatutako 11.
Udaltop jardunaldiko ponentzien bideoak argitaratu ditu Udaltopek eta guk katalogatu egin ditugu.

Udaltop 2019
Udaltop, 2019

Ulertzeko eskubidea hizkuntza
-eskubideen eremua zabaltzeko bidea

Betidanik izan dute garrantzi handia hizkuntzek arlo juridikoan
eta garrantzi hori bermatzeko zenbait eskubide aurreikusten dira
estatu mailan eta baita Europar Batasun mailan ere. Hizkuntza
eskubide horiek sortzen joan diren heinean hainbat eskubide
orokor ere garatu izan dira hiritar ororentzat…

Ainhoa Goenaga, Maria Perez,
Idoia Larraza
Zuzenbidea ikasten : irakaskuntzarako aldizkaria. -- 11. zenb. (2019)

La Encuesta Sociolingüística refleja una realidad compleja, rica y
plural, que pone de relevancia la existencia de realidades sociolingüísticas prácticamente opuestas en una extensión geográfica
relativamente pequeña. En el conjunto del territorio, no obstante, existe un elemento común que invita a mirar el futuro con
optimismo: la mayor parte de la ciudadanía quiere un futuro en
el que el euskera esté presente.

VI encuesta sociolingüistica
2016
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019

Euskararen Inkesta Soziolinguistikoak errealitate, konplexu eta
aberatsa islatzen du. Lur eremu txikian, egoera arras ezberdinak
ikusten ditugu. Badago, hala ere, orotan argi printzak zabaltzen
dituen elementu bat: herritar gehienek euskara duen etorkizun
bat nahi dute.

VI. inkesta soziolinguistikoa
2016
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019
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Les résultats de la VIème enquête sociolinguistique sur la langue
basque reflètent une réalité complexe et riche. A l’intérieur d’un
territoire restreint, des situations très différentes coexistent. Il y a
cependant un élément qui donne des raisons d’espérer : la majorité des habitants souhaitent que la langue basque fasse partie
de leur avenir.

VIe enquête sociolinguistique
2016
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2019

The following paper is the result of two fieldwork experiences:
the observation of the progressive loss of the traditional language by the indigenous kichwa group of the Peruvian Amazon forest and my last stay in the city of Donostia-San Sebastián (Euskal
Herria). These experiences allowed me to develop some reflections about the contact between these (apparently different) two
worlds: the Native Communities of South America and euskaldunak people.

Voglio vivere in euskera : le
utopie linguistiche insegnate
agli altri
Laura Volpi
Altre modernità: rivista di studi
letterari e culturali. -- Nº Extra 2,
(2019), 291-304 or.

XX eta XXI. mendeetako Euskal
Herriko Bertsolari Txapelketa
Nagusiak : euskararen presentzia
Nahia Ibarzabal

Bertsoarekiko dugun zaletasuna tarteko, bertsolaritzaren inguruko lana egitea izan da gure asmoa. Horregatik, sakontze egitasmo honen helburu nagusia, lanaren izenburuak dioen bezala, XX.
eta XXI. mendeko Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusietan
euskarari zenbat abestu zaion aztertzea da, mendeen artean
desberdintasunik dagoen eta euskararekiko agertu duten jarrera
ikusteaz at.

HIZNET, 2019

Zergatik kantatu euskaraz? :
euskal abeslarien hizkuntza
hautua 2010eko hamarkadan :
Izaro, Huntza eta En Tol Sarmiento musika taldeen kasuak

2010eko hamarkadako musikariek euskaraz kantatzeko zein
arrazoi ematen duten aztertzea izango da ikerketa lan honen
helburu nagusia.

Lander Muñagorri Garmendia
HIZNET, 2019

Zergatik kantatu euskaraz? :
euskal abeslarien hizkuntza
hautua 2010eko hamarkadan :
Izaro, Huntza eta En Tol
Sarmiento musika taldeen
kasuak
Lander Muñagorri Garmendia
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -113 zenb. (2019), 157-182 or.

2010eko hamarkadako musikariek euskaraz kantatzeko zein
arrazoi ematen dituzten aztertzea izango da ikerketa honen helburua. Horretarako, teoria soziolinguistikoan hizkuntza bat ikasi
edo erabiltzerako garaian eragiten duten jarrerak eta motibazioak ezagutu beharko dira, eta belaunaldi horretako musikariekin
hitz egin ondoren, teoria hori euren kasuan aplikatu. Horrekin
batera, azken 50 urteetan euskaraz egindako musikagintzak izan
duen bilakaera ere analizatuko da, gaur egungo abeslariek egiten
duten hizkuntza hautua testuinguruan jartzeko.
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Correr la lengua : el fenómeno
de la "Korrika"
Valentyna Kotenko

Particularly, it highlights the modern Basque linguistic situation
and its minority language position. We describe Korrika, which is
a race organised in the Basque Country with the objective of
promoting awareness in favour of the Basque language and
raising funds to support it. This study shows the connection between language and sports as social phenomena.

Estudios hispánicos. -- n. 27
(2019), 39-52 or.

La estandarización del euskera : breve historia y resultados

Se exponen los antecedentes y el proceso de unificación ortográfica, estandarización ya normalización de la lengua vasca que
ha tenido lugar estos últimos 50 años.

Josu Zabaleta
Limite (Cáceres. Internet). -- n.
13.2 (2019), p.123-142
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