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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 2020an 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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30 urte mihigintzan : euskara
elkarteek euskararen biziberritzean izan duten eragina 19872017
Txerra Rodriguez Gomez
Udako Euskal Unibertsitatea, 2020

80 eta 90eko hamarkadetan sortu ziren euskara elkarteak. Orain
arte gutxi ikertu izan dira, are gutxiago, mugimendu sozialen
emaitzen argitara. Lan honek aztertu nahi ditu euskara elkarteek
euskararen biziberritzeari dagokionez lortu dituzten emaitzak,
emaitza politiko zein kulturalak, substantiboak eta ukiezinak.
Horrez gain, aurrera begirako proposamen praktikoak ere ekarri
nahi ditu. Hori guztia egiteko, hainbat ahotsi eskatu zaio iritzia,
euskara elkarteen biran ibilitako jendearen polifonia dakar lanak,
ikerketa aktibistaren galbahetik pasatu ostean.

Esku-liburua irakasleen lan-tresna nagusi, hezkuntzaren aktore,
eta aldi berean ikerketa-objektu da. Programetan argiki ikus
daitekeen bezala, azken urteetan hizkuntzen irakaskuntzan ahozko hizkuntzaren garrantzia aitzinean emana izan da…

Ahozko euskara "Kolegioko
ikastresna" ikasmaterialean
Argia Olçomendy
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 485-500 or.

Lan honen helburua da ahozko euskararen erabileran eskolatik
eragiteko dauden bideak hobeto ezagutzea eta, irakasleen prestakuntzaren bidez, bide horiek hobeto ustiatzeko proposamenak
egitea.

Ahozko euskararen erabilera
eskolan : gako zenbait irakasleen prestakuntzarako
Inés María García Azkoaga, Olatz
Bengoetxea, Josune Zabala Alberdi
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 267-282 or.

Hizkuntza gutxituen biziberritzean eskolak funtsezko papera
betetzen du. Baina euskarazko eskolatzearen kasuan hainbat
ikerketak erakutsi duen bezala, ikasleen ahozko euskaragaitasunen garapena eta euskara erabiltzeko motibazioen garapena gainditu ez diren erronka didaktiko eta soziolinguistikoak
dira…

Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza : berrikuntza didaktikoa
eta soziala?
Ibon Manterola Garate
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 405-420 or.

Zergatik bihurtzen da euskarazko hedabideak sustatzea xede
duen elkarte txiki bat, banketxe bat sortu edo etxebizitza blokeak
eraiki nahi dituen erabiltzaileen kooperatiba integral batean?
Galdera horri erantzuteko saiakera egiten da artikulu honetan,
egitasmoaren transformazioren atzean dagoen gogoeta azaldu
eta bide horretan sortutako baliabide eta lan-filosofiaren berri
emanez.

Aiaraldea Ekintzen Faktoria :
komunikazio proiektu bat
izatetik, komunitate proiektu
integral batera jauzi :
metamorfosi baten kronika
Gartzen Garaio Atxurra
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -116 zenb. (2020),141-162 or.

HABE LIBURUTEGIKO GIDAK · 9
www.ikasbil.eus/web/liburutegia/
4

Soziolinguistika Klusterrak 2010etik kudeatzen duen Aldahitz
Ikerketa proiektuaren baitan sortu da Uler-saioak metodologia.
Uler-saioak metodologia euskara ulertzeko gaitasunaren garapenean zentratzen da, ustez-edo ulermenak duela hizkuntzaerabilera sozialaren atea zabaltzeko (edo ixteko) giltza.

Aldahitz ikerketa : uler-saioak
metodologia : ulermena garatzeko estrategia soziolinguistikoa
Pello Jauregi Etxaniz
Soziolinguistika Klusterra, 2020

Hizkuntza minorizatuen panorama biziki interesgarria da zientziaren ikuspuntutik. Eta, are gehiago, zientzia bera hizkuntza gutxituren batean nola garatu daitekeen aztertzea.
Liburu honek Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia (eta Teknologia) Fakultatean nola sartu zen kontatzen du, lekukotasun historikotik: Jacinto Iturbe eta Jesus Mari Txurruka doktoreen lekukotasunetatik hain zuzen, gure unibertsitatearen hastapenetatik
zientzia enpirikoa euskaraz garatu eta landu zedila jardunbide
izan zutenak.

Amets bikoitza : euskara zientifikotzea eta zientzia euskaratzea
Jacinto Iturbe, Jesus Mari Txurruka ; Aitor Castañeda (arg.)
Euskal Herriko Unibertsitateko
Argitalpen Zerbitzua, 2020

Aprendizaje de palabras en
euskera, altas y bajas en imagen, mediante la mnemotecnia de la palabra clave
A. Goñi, M. A. González, A. Campos
Revista de estudios e investigación
en psicología y educación. -- Vol.
7, Nº. 1 (2020), 37-47 or.

Apuntes bibliográficos y documentales sobre el euskera como lengua hablada en Barakaldo

La mnemotecnia de la palaba clave se utiliza para el aprendizaje
de una lengua extranjera. Se ha comprobado su eficacia en muchas lenguas en todo el mundo. Este estudio tenía como objetivo
analizar la eficacia de la mnemotecnia de la palabra clave en el
aprendizaje del idioma euskera, utilizando listas largas de palabras, altas y bajas en imagen.

Mucho se ha discutido en estos últimos años sobre si se ha hablado euskera en el occidente de Bizkaia.

Txeru García Izagirre
Revista de folklore. -- Nº 459
(2020), 41-61 or.

This article presents a comparative study of the linguistic characteristics of some materials used to teach English as a foreign
language, and Geography and History through English in a Content and Language Integrated Learning (CLIL) experience in the
Basque Country with students aged 11–13.

Are CLIL texts too
complicated? : a
computational analysis of
their linguistic characteristics
A. Aguirregoitia, K. Bengoetxea, I.
Gonzalez-Dios
Journal of immersion and contentbased language education. -(2020)
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Background and perspective of
compulsory secondary education teachers when working in
the school language in their
disciplinary areas
E. Garro, K. Perez-Lizarralde, A. Lersundi
Teachers' perspectives, practices and challenges in multilingual education. -- (2020),
37-62 or.

Behategia : Euskal Hedabideen
Behateokia abiaburuko bosturtekoa (2016-2020)
Behategia
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -116 zenb. (2020), 11-25 or.

Berrindartu eta jauzi : euskararen biziberritze prozesua berrikusi eta berrikasi ondoren,
berrindartzeko eta jauzi egiteko sortu diren aukeren analisia
eta estrategia proposamena

The present study was carried out within the framework of a
cyclical process of reflective training. Its primary objective was to
analyze the background and perspective of teachers with respect
to their previous experiences, attitudes, perceptions, and predispositions regarding student characteristics, their own characteristics, and the context in which they carry out their teaching duties.

Euskal Hedabideen Behategiak bere lehen bosturtekoa burutuko
du aurten. 2016aren hastapenetan abiatu zen proiektua hitzarmen baten sinaduran ardatz kronologikoa finkatuta, eta orduan
oraindik ia inork ezagutzen ez zuen irudia sareratzeko lanak martxan jarrita behategia.eus atariaren bidez. Bost urteko lanaren
ondorio da gaur egungo posizioa, erreferentzia bilakatu arteko
ibilbidea. (Elkar)lanez osatutako bidea. Datozen lerroetan, Behategia deitzen den egitasmoaren abiaburuko bosturtekoaren
nondik norakoak azaltzen dira.

Euskararen biziberritze prozesua berrikusi eta berrikasi ondoren, berrindartzeko eta jauzi egiteko sortu diren aukeren
analisia eta estrategia proposamena.

Euskaltzaleen Topagunea, 2020

This study examines the perceptions in-service English foreign language (EFL) teachers encounter in their daily practice
in the Basque Autonomous Community (Spain). A total of 15
school foreign language expert and novice teachers in primary education were interviewed.

Challenges in English as a foreign language teaching in the
Basque Country : pre-service
and in-service teachers' perspectives
A. Imaz Agirre, A. Bikuña
Teachers' perspectives, practices
and challenges in multilingual education. -- (2020), 183-196 or.

This research, entitled “Language Activation at a local level”, has
obtained two main results: on the one hand it identifies the key
factors in activating the use of the Basque language amongst the
citizens, and it also suggests a process for setting up this activation.

Citizens and the Basque
language : key factors in the
processes for activation :
Language activation at a local
level (2016-2019) : research
report
Soziolinguistika Klusterra, 2020
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Ciudadanía y euskera : claves y
procesos para la activación :
activación lingüística en el
ámbito local (2016-2019) : resumen de resultados

El proyecto “Activación lingüística en el ámbito local” ha obtenido, principalmente, dos resultados: por un lado, se han
identificado algunas claves para activar la ciudadanía en torno al
euskera; y, por otro lado, se ha definido una propuesta
metodológica para impulsar procesos de activación.

Soziolinguistika Klusterra, 2020

A pesar de que la literatura en lengua vasca tiene una producción
continuada desde el siglo XVI, hasta la creación de le lengua unificada se realizó fundamentalmente en variedades dialectales, y
cuatro de ellas vehiculizaron toda la producción literaria hasta la
mitad del siglo XX…

Dialectos y estándar vasco
Gotzon Aurrekoetxea, Lorea Unamuno, Ariane Ensunza
Llengua i dialectes : esperances
per al català, el gallec i el basc. -(2020), 151-167 or.

Ikerketa honekin arnasgune bateko (Ondarroako) nerabeek duten hizkuntza-errealitatea deskribatu nahi dugu, euren errealitatea diglosiaren kontzeptuarekin zein neurritan azal daitekeen
aztertzen saiatuz. Gure ahaleginean, hizkuntza-gaitasuna eta
erabilera ohiturak aztertu ditugu, bai euskara eta gaztelaniaren
artekoak eta baita euskara batua eta tokiko euskararen artekoak
ere.

Diglosia eta endodiglosia arnasguneetan : Ondarroako
nerabeen hizkuntza-gaitasuna
eta erabilera-ohiturak: euskara eta gaztelania, batua eta
tokiko euskara
I. Iurrebaso, M. Navascués
Euskera. -- 64, 2, 1 (2019), 585-621
or.

Drawing comparisons : a syntactic and semantic approach
to basque, spanish and english
inequality comparative structures

Tesi honek euskarak, gaztelaniak eta ingelesak agertzen dituzten
konparazio egituren deskribapena, sailkapena eta azterketa sintaktiko eta semantiko sakona aurkeztea ditu helburu.

Laura Vela Plo
Euskal Herriko Unibertsitatea,
2020

Lan honetan, eta oro har, Arrue ikerketaren ibilbidean zehar,
arretagune nagusia ikasleek eskola-giroan dituzten hizkuntzaerabilerak dira.

EAEko ikasleen euskararen
erabilera eskola-giroan (20112017) : Arrue proiektua :
txosten exekutiboa
I. Martinez de Luna, P. Suberbiola,
I. García
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2020
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This study focuses on the development of bilingual (Basque/
Spanish), and to certain extent multilingual, (Basque, Spanish,
English and/or French) education in the Basque Autonomous
Community BAC).

Education in the Basque Autonomous Community : from
monolingualism to bilingualism and towards multilingual
education
Luisa García Gurrutxaga
Linguistic minorities in Europe
online

Educational assessment issues
in linguistically diverse contexts : a case study using a generalised linear mixed model
Paula Elosua, Paul De Boeck
Language, Culture and Curriculum.
-- vol. 33-3 (2020), 305-318 or.

Fair educational assessment in linguistically diverse contexts
poses new challenges which call for the need to evaluate the
impact of context-related language factors on student performance. Based on data from the Basque Autonomous Community in Spain, this research analyses the effect of different factors
on a mathematics achievement test. Using generalised linear
mixed models, the results explain differences in achievement
among student groups based on home language, educational
linguistic model, and test language through sociolinguistic status
variables and correspondence between home language and test
language.

Koldo Zuazo irakasle-ikertzaileak urteetan Euskal Herriko
zoko-bazterretan barrena zorrotz jorratu dituen gaiak ekarri
ditugu bere lankide eta lagunok orri hauetara: euskararen
historia, euskalki-hizkeren deskribapena eta sailkapena, gazteen euskara, estandarraren eta herri hizkeren arteko harreman ez beti erraza, hizkuntza aldakortasuna; hizkuntzaren
iragana, oraina eta geroa, funtsean. Koldoren bizkar gainera
igorik, kezka horiek eta horiekikoak landu ditugu, esker onez
eta jolasean bezala, Eibartik Zuberoara daraman plazerezko
bidaia ederrean.

Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena : Koldo Zuazori
gorazarre
Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia,
Irantzu Epelde, Koldo Ulibarri
(arg.)
Euskal Herriko Unibertsitatea,
2020

ETIBren estilo liburuak banan-banan heltzen die euskal Herriko
erredakzioetan maiz zalantzak eta debateak eragiten dituzten
aktualitateko gaiei eta arazo deontologikoei. Gai eta arazook
aztertu, eta horien gainean jarrera finkatzeko saio bat egiten du,
hedabide publikoa den aldetik dagokion erantzukizuna aintzat
hartuta: zertarako ari garen, eta zelan ari garen.

EITBren estilo liburua : informazioa eta aktualitatea
Rosa M. Martín Sabarís, María
José Cantalapiedra, Begoña Zalbidea Bengoa
EITB, 2020

Este artículo ofrece un diagnóstico sobre la presencia del euskera, frente al castellano y al inglés, en el consumo y creación de
nuevos formatos audiovisuales en Internet por parte de los adolescentes vascos, quienes viven en una sociedad bilingüe.

El futuro de las lenguas
minoritarias en Internet en
manos de los jóvenes
prosumidores : el caso vasco
A. Fernández de Arroyabe, L.
Eguskiza, I. Lazcano
Cuadernos.Info. -- Nº 46 (2020),
367-396 or.
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El vocabulario Pomier : edición
y estudio de un diccionario
manuscrito anónimo euskeraespañol
Ricardo Gómez-López, Josu M.
Zulaika
Euskal Herriko Unibertsitatea,
Argitalpen Zerbitzua, 2020

Erregistroak, aldaerak, hizkera
gazteak... : zer egin dezake
eskolak?
Inma Muñoa Barredo
Euskara batua eta tokian tokiko
erabilera: korapiloak eta erronkak.
-- (2020), 111-122 or.

Escribir con dos voces : bilingüísmo, contacto idiomático
y autotraducción en literaturas
ibéricas
Dolors Poch y Jordi Julíà, (eds.)
Universitat de València, 2020

ESEP, euskara sustatzeko ekintza plana : Andoain, 2020-2025
Euskarako Udal Lansaila
Andoaingo Udala, 2020

El Vocabulario Pomier llega a la Biblioteca Foral de Bizkaia en
1921, coincidiendo con un periodo de florecimiento de los estudios vascos que, en buena medida, se centra en la búsqueda y
edición de textos antiguos. Sin embargo, parece que los viejos
repertorios lexicográficos no entraban dentro de la nómina de
textos vascos a recuperar. (...) Este libro estudia, hasta donde nos
es conocida, la historia del manuscrito, aportando también una
descripción física del mismo y deteniéndose asimismo en la importante disyuntiva de determinar si el manuscrito conservado
es original o si, por contra, nos hallamos en presencia de una
copia o puesta a limpio de otro escrito anterior.

(…) Euskaldunen soslai berri horretan eskolak duen eta izan duen
eragina begi bistakoa da, bai hiztun berrien hazkundeari dagokionez, bai eta aipatu berri diren faktore mesedegarriei dagokienez.
Begi bistakoa da, baita ere, ondoko galdera: zer egin dezake eskolak faktore mesedegarri horietan eragiteko? Are gehiago, eta
argitalpen honetan lantzen ari garen gaiari helduta: zer egin dezake eskolak euskararen erregistro eta aldaeren inguruan?, zer
egin dezake, gazteek euskaraz aritzeko erraztasuna izan dezaten?

España es un estado plurilingüe integrado por diversas lenguas
autóctonas, además del español, que poseen una cultura distintiva y una rica tradición literaria: el asturiano, el catalán, el euskera
o el gallego. Una parte de los habitantes de la península y sus
islas, pues, son bilingües, y cuando se expresan literariamente
presentan perfiles distintos: hablantes bilingües que escriben en
una sola de las lenguas que conocen, que escriben textos diferentes (o no) en las dos lenguas que hablan y que se autotraducen de un idioma a otro.

ESEP agiria datozen bost urteetan herriko eremu ezberdinetan—
hezkuntzan, aisialdian, merkataritzan, administrazioan…- gauzatu
nahi dugun plangintzaren argazki zehatza da, non ikus litekeen,
gainera, bost urteko aldi horretan gauzatuko ditugun asmo berriez gain, azken hogeita hamabost urteetan Andoaingo Udaleko
Euskararen Normalizaziorako Batzordetik eta horren mendeko
Euskara Sailetik osatu ahal izan dugun lan-egitarau zabala, zabala
bezain eraginkorra esku artean darabiltzagun datuei erreparatuz
gero.

El documento denominado ESEP es una fotografía detallada de
la planificación que pretendemos llevar a cabo en los próximos
años en diferentes ámbitos de la localidad, en pos de la normalización del uso del euskera—educación, ocio, comercio, administración… —, fotografía en la que podemos observar, además de
las nuevas iniciativas que vamos a materializar en ese periodo
quinquenal, el amplio programa de trabajo que hemos venido
conformando durante los últimos treinta y cinco años...

ESEP, Plan de acción para la
promoción del euskera :
Andoain, 2020-2025
Departamento Municipal de
Euskera
Ayuntamiento de Andoain, 2020
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Estandarraren eragina aztertzeko metodologia eta inplikazio didaktikoak

Lan honetan arretagunea eskolatzearen eraginean jarrita, helburu nagusia da metodologia baten proposamena egitea analisi
multidimentsionalaren ikuspuntutik. Proposatzen dena da Korrespondentzia Anizkoitzen Analisia (MCA) aldagai linguistikoekin
erabiltzea...

Juan Abasolo, Aitor Iglesias Chaves, Naia Eguskiza, Lorea Unamuno Goiriena
Ikastorratza, e-Revista de didáctica. -- Nº. 25, 2020

Euskal hiztun berri gazteak
muda-prozesuan : ekintzaikerketa baten behin-behineko
emaitzak

Artikulu honetan Bilbo Handiko unibertsitate-ikasle batzuk ikerketakide harturik egin dugun ekintza-ikerketa partehartzaile
baten aurkitutako emaitza batzuen berri ematen da.

Estibaliz Amorrortu, Ane Ortega,
Jone Goirigolzarri Garaizar
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 47-61 or.

Lan honek azken urteotan hiztun berrien gaineko ikerketek
emandakoa tratamenduen eremura ekartzea du xede. Solaskideari hika egin ala ez aukeratzeko irizpide nagusiak aztertu ditugu,
eta antzekotasunik ba ote dagoen gaztelaniaz egitetik euskaraz
egitera pasatzen direnen eta zuka egitetik hika egitera pasatzen
direnen artean.

Euskal hiztun natiboak, eznatiboak eta hitanoa
Garbiñe Bereziartua Etxeberria,
Beñat Muguruza Aseguinolaza
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 127-140 or.

Bi dira liburu hau plazaratzeko arrazoi nagusiak. Batetik, euskal
onomastika aplikatuaren egungo egoera eta etorkizuneko egitekoak aurkeztea; bestetik, Euskal Herriaz haragoko zenbait esperientzia lehen eskutik ezagutaraztea.

Euskal Onomastika Aplikatua
XXI. mendean
Roberto González de Viñaspre
Euskaltzaindia : Iberoamericana
Vervuert, 2020

2020ko Topaldiak Euskara Elkarteen mugimendua izan du aztergai, eta, bertan, batu ziren euskara elkarte ezberdinen antolaketa
ereduen analisia jaso dugu testu honetan.

Euskaltzaleen mugimendua
eta euskara elkarteen
antolaketa mintzagai
Andere Ormazabal, Zesar Martinez
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -115 zenb. (2020), 45-61 or.
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Gustura hartu nuen jardunaldi hauetan parte hartzeko gonbidapena, eta asko eskertu, baina egitaraua ikusi nuenean, neure
buruari esan nion: «Xabier, nora hoa!» (...). Beraz, argi ikusi nuen
neure esperientzia pertsonalek behar zutela berbalditxo honen
ardatz, neuk bizi izandakoek emango diotela, izatekotan ere,
interes punttu bat.
Euskara (tra)batua jarri diot izenburu. Hori baita nire susmoa,
euskara batuarekin trabatuta, korapilatuta gabiltzala aspalditxoan...

Euskara (tra)batua
Xabier Euzkitze
Euskara batua eta tokian tokiko
erabilera : korapiloak eta erronkak. -- (2020), 139-143 or.

(…) Goiko ohar-sorta zabaletik abiatuz, lau galdera-ardatz aukeratu ditugu:
— zer da euskara batua, hemen eta perspektiba zabalean?
— zer d(ir)a eguneroko mintzamolde arrunta(k), hemen eta perspektiba zabalean?
— euskara batua eta eguneroko mintzamolde arruntak, biak
behar al dira? Batekin ez al da aski?
— biak egoki uztartzeko, zein dira erronka eta konponbide nagusiak?
Lau puntuotan zentratuko gara gaurkoan.

Euskara batua eta eguneroko
mintzamolde arruntak : zer
dira eta zertarako? : biak nola
uztartu?
Mikel Zalbide
Euskara batua eta tokian tokiko
erabilera : korapiloak eta erronkak. -- (2020), 11-90 or.

Euskara batua eta tokian tokiko erabilera : korapiloak eta
erronkak

Horra, bada, Euskaltzaindia eta Ezkerraberri fundazioa, bi-biek
batera antolaturiko jardunaldiaren edukia. Aspaldikoa den euskara batua-tokian tokiko euskara ohiko bitasun horri heltzeko eta
ikuspegi berri batean kokatzeko, gazte hizkerei eta hizkuntzaren
erregistro informalei erreparatzeko eta ondorioak ateratzeko.

Mikel Zalbide ... et al.
Euskaltzaindia, 2020

Euskara batua eta tokian tokiko erabilera : korapiloak eta
erronkak : sartaldeko hizkeratik gogoeta

Niri izendatu zaidan gaiak aipatzen zuen «periferiatik» egitea
eredu batuaren eta tokian tokiko ereduen erabileraz gogoeta.
Hasteko, ez da erraz gaur egun zehatz jakiten, non dagoen erdigunea eta zein den «periferia» gaurko euskararen erabileran,
baina, gaia mugarritzeko, tradizioz euskararen sartaldea izan den
eremua gogoan dela egiten saiatuko naiz gogoeta labur hau.

Adolfo Arejita
Euskara batua eta tokian tokiko
erabilera : korapiloak eta erronkak. -- (2020) 91-98 or.

Euskara batua sortu zenean, iritzi oso kontrajarriak agertu ziren
aldaera estandarraren inguruan. Urteen poderioz, joera oso
bestelakoa izan da: geroz eta bateragarritasun handiagoa ikusten
da gizartean euskara batuaren eta euskararen aldaerak diren
euskalkien artean. Hala ere, oraindik ere iritzi ezberdinak aurki
daitezke aldaera bakoitzaren erabilera esparruen inguruan eta
baita aldaera bakoitzaren nolakotasunaren arabera. Ikerketa
honetan, hain zuzen ere, euskararen aldaera ezberdinen in guruko gaur egungo jarrerak jaso nahi izan dira.

Euskara batuaren eta
euskalkien inguruko jarrerak
eta iritziak
Artzai Gaspar Arraiza
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -115 zenb. (2020), 137-153 or.
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Euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko plana 20202023
Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeak jauzi
kualitatibo bat ematea eskatzen zuela ikusirik eta horretarako
hizkuntzen kudeaketa garatzeko ahalegin berriak egin beharko
zirela abiapuntu bezala hartuta, 2015ean gaiari buruz gogoeta
egiteari ekin zioten erakunde eta gizarte ekimeneko aholkularitzetako ordezkariek. Ordura arte egindako ahalegin guztiak eta
gehiago behar izango zirenez, elkarlanean oinarritutako bidea
aukeratu beharra ikusi zen aurrez aurre.

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2020

Euskara eremu zientifikoan :
giza eta gizarte zientziei buruzko aldizkarietako laburpenen
azterketa kuantitatiboa (20102019)

80ko hamarkadan euskara normalizatzeko martxan jarri ziren
ekimenen ondorioz, euskara bere tokia hartzen joan da eremu
akademikoan eta, horrekin lotuta, argitalpen zientifikoetan. Lan
honen helburua euskaraz (ere) ekoizten duten aldizkari zientifikoetan euskarak zer presentzia daukan jakitea da.

M. M. Boillos, G. Bereziartua
Fontes linguae Vasconum. --129
(2020), 141-177 or.

Kontu zinez garrantzitsua begitantzen zait euskara estandar eta
erregistro informalena, eta nago euskarak gaur egun bizi duen
egoeran gako nagusietakoa ez ote den (arrisku zein aukera, nondik begiratzen eta nola heltzen zaion).

Euskara estandarra eta erregistro informalak
Joxerra Garzia
Euskara batua eta tokian tokiko
erabilera: korapiloak eta erronkak.
-- (2020), 99-110 or.

Euskara kolokialaren eskuliburua
Asier Larrinaga Larrazabal
Udako Euskal Unibertsitatea, 2020

Orain dela mende erdi nork esango zuen euskara hain eroso eta
egokiro moldatuko zela eremu formalean. Egunero ekoizten
diren testuek nabarmen egiten dutenez, euskara gure inguruko
hizkuntzak bezainbat bada administrazioan, irakaskuntzan, jakintzan, teknologian eta hedabideetan, eta zailtasunak —nork esango zuen!— eremu ez-formalean, erabilera kolokialetan igartzen
dira, euskararen normalizazioaren egungo erronka handietako
bat izateraino.

Ikerketa honetan euskara, gazteak eta aisialdia ikertu dira, eta
funtsean, Gasteizko pilota-elkarte batean, 13-15 urte bitarteko
gazteekin egin den ikerketa etnografikoa aurkezten da.

Euskara sasoian? : euskararen
sozializazioa Gasteizko pilotaelkarte batean
Iñigo Beitia
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 113-125 or.
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Geldialdia: ezagutza gora, baina erabilera trabatuta. Atzerakada:
arnasguneen galera nabarmena. Euskararekin lotutako adierazleek kezka sortu dute azken urteetan, batez ere eremu euskaldunetan. Zer gertatzen ari da? Azken hamarkadetan eskualde euskaldun batean izandako bilakaeraren analisia egin nahi du lan
honek, informazio estatistikoa ustiatuta: Tolosaldea hartu da
aztergai, eskualdeko 28 herriak, eta aldagai soziolinguistikoak eta
bestelakoak gurutzatu dira, joerak eta horien oinarriak zein diren
jakiteko

Euskara Tolosaldean : kartografia bat
Garikoitz Goikoetxea Etxeberria
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -117 zenb. (2020), 53-106 or.

Liburuak hausnarketa indibidualak dakartza, egindako edo bizitako esperientzia baten gainean. Horrez gain, Euskarabilaren genealogia ordenatu eta, zelanbait, berreraikitzen du, begirada kritikoz, hanka sartzeak eta asmatzeak aipatuz. Gainera, konketa
honek ezagutza berriak sorrarazi nahi ditu: egindakoetatik ikasi
eta aurrera begira jartzeko ahalegina dakar liburuak.

Euskarabilaren ahotsak : Basauriko euskara elkartearen
lorratza
Euskarabila eta Garbiñe Ubeda
Goikoetxea
[S. l. : s. n.], 2020

Esku artean dugun azterlanaren helburu nagusia da Andoaingo
argazki soziolinguistikoa osatu eta ezagutzera ematea. Zehazki
esanda, Andoaingo euskararen egoera eta bilakaera soziala aztertzea du xede azterlan honek, betiere parametro zehatz batzuen arabera eta urtealdi jakin baten barruan (1981-2016).Horren
ondoan, euskararen biziberritzearen gaineko gogoeta batzuk
apunte moduan azaltzea amaierarako utzi dugu, datu soziolinguistikoen azalpen eta azterketatik bereizita.

Euskararen bizia : Andoaingo argazki soziolinguistikoa, 2016
Patxi Baztarrika
Andoaingo Udala, 2020

Zoritxarrez ez dugu datu estatistiko fidagarririk, zehazki jakiteko
zein zen euskararen egoera XIX. mendearen lehen erdialdean.
Eskura ditugun balorazioak, banaketa geografikoaren araberako
hiztun elebakar eta elebidunen portzentajeak dira eta, datu hauen bilakaera jakiteko, estimazio eta zeharkako konklusioetan
oinarritzen dira, apropos egindako inkesta edo ikerketetan baino...

Euskararen egoera Tomas Zumalakarregiren garaian
Juan Madariaga Orbea
Tomas Zumalakarregi eta bere
garaia. -- (2020), 80-93 or.

Hizkuntza eskubideak hiritarroi aitortzen zaizkigu, baina herriadministrazioak dauka eskubide horiek bermatzeko erantzukizuna. Ardura hori aurrera eramateko, erakundeen gogoetan oinarritutako ekintza batzuk aurreikusten dituzte euskararen erabilera normalizatzeko planek…

Euskararen ezagutzatik
erabilerarako jauzia
Marta Sendiu Zulaica
Zuzenbidea ikasten. -- 1 (2020)
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Andoain : Andoaingo Udala, 2020

Udalerrian euskararen transmisioa zertan den aztertu du Andoaingo Udalak, Siadeco Ikerketa Elkarteak egindako ikerketa sakon
baten bitartez. Alde batetik, inkesta bat egin da, lagin bat erabilita, 0-15 urte arteko seme-alabak dituzten Andoaingo gurasoei
zuzendua (…) Bestetik, elkarrizketak egin dira ikastetxeetako
ordezkariekin eta Andoaingo egoera soziolinguistikoa eta euskararen transmisioa gertu-gertutik ezagutzen duten zenbait aditurekin.

Euskararen i(ra)kaskuntzaprozesuak : hezkuntza eta hizkuntza teknologiak

Artikulu honetan, euskara ikasteko, irakasteko eta ikertzeko
prozesuetan teknologiak testuinguru multimodal eta aberats
honetan zer-nolako ekarpenak egin ditzakeen aztertu nahi
dugu.

Euskararen familia bidezko
transmisioa Andoainen : 20192020 ikerketaren laburpena
Siadeco

Abel Camacho, Mikel Iruskieta
Tantak. -- 32-2 (2020), 9-31 or.

Euskarazko alfabetatze akademikoa helburu : irakaskuntza
sistematizatzeko urratsak

Unibertsitatean sartzen diren ikasleek edukiak ikasteaz gain
egin behar duten beste gauza bat eremu akademikoan komunikatzen ikastea da. (…) Hori bereziki erronka handia da
euskal ikasleen kasuan, euskarazko ekoizpen akademikoek
oraindik ibilbide laburra izan dutelako.

Garbiñe Bereziartua Etxeberria,
Maria del Mar Boillos Pereira
El Guiniguada. -- Nº 29 (2020), 148
-163 or.

Euskarazko kazetaritzako
ahozko elkartrukeak aztergai :
baldintza komunikatiboen eragina solasaren antolamenduan
Enaitz Gutierrez Pozuelo
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -117 zenb. (2020), 173-208 or.

Lan honetan, euskarazko hedabideetako hainbat saiotan solasa
bideratzeko era ezberdinak dauden ikusi nahi da, komunikazio
ekintzan, elkarrekintzan, diskurtsoa ko-eraikitzearekin lotuta.
Zehazki, euskarazko kazetaritzako berbazko elkartruke jakinen
azterketa egingo da honako helburuarekin: komunikazio egoera
zehatzetan agintzen duten baldintza komunikatiboen parametroen aldagarritasunak solasaren antolamenduan duen eragina
aztertzea. Corpusa eratzeko euskarazko kazetaritzako hiru saio
aukeratu dira; bi telebista saio: Azpimarra eta Herri People; eta
irratsaio bat, zehazki Gaztea irratiko Dida saioa.

Lau hamarkada joan dira euskarak jauzi handia egin zuela komunikabideetara. Herri dinamikaren eta aldaketa politikoen eskutik
hazkunde nabarmena gertatu da berrogei urtean, hala eskaintzan nola kontsumoan ere. Orain ezinbestekoa da denbora tarte
horretan egindakoari begiratzea: ez soilik egindakoaz ikasi beharra dugulako, baizik komunikazioak bizi duen eraldakuntzak,
bilakaera soziolinguistikoak eragiten dituen egoerek, eta baldintza politiko berriek hori egitea eskatzen dutelako.

Euskarazko komunikazioa lau
hamarkada eta gero :
irakurketa kritikoa
Josu Amezaga Albizu
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -116 zenb. (2020), 27-50 or.
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"Ez da mattetzen erakutsi" :
Azpeitia, hitanoa eta generoen
arteko arrakala

Hitanoaren erabileran alde handia dago igorlearen nahiz hartzailearen generoaren arabera: joera orokortua da hika gutxiago
egiten dutela emakumeek, eta egiten zaiela emakumeei, eta
gizonen arteko erabilera gailentzen dela. Ikerketa honetan Azpeitian hitanoarekikoak zertan diren aztertu dugu.

Beñat Muguruza Aseginolaza, Garbiñe Bereziartua Etxeberria, Juan
Etxeberria Murgiondo
Uztaro. -- 115 (2020), 117-143 or.

Familias vascohablantes : propuesta de definición desde la
socialización lingüística
Paula Kasares

Este trabajo, desde el paradigma de la socialización lingüística,
presenta los fundamentos teóricos para una propuesta de concepto de familia vascohablante que permita delimitar el universo
social en el que actualmente se produce la socialización en euskera de niños y niñas y sea válida para la intervención sociolingüística.

Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 351-362 or.

Fontes Linguae Vasconum 50
urte : ekarpen berriak euskararen ikerketari

2019an 50 urte egin zituen Nafarroako Gobernuaren Vianako
Printzea Erakundeak argitaratzen duen Fontes Linguae Vasconum: studia et documenta euskal hizkuntzalaritzako aldizkariak.
Horren gorazarre, liburu honek gaur egungo euskal hizkuntzalaritza- eta literatura ikerketa zertan den erakutsi nahi du.

Ekaitz Santazilia, Dorota Krajewska, Eneko Zuloaga, Borja Ariztimuño (arg.)
Nafarroako Gobernua, 2020

Formation linguistique de basque aux enseignants, pour un
enseignement bilingue à parité
horaire au Pays Basque Nord

Ce travail présente une formation intensive de basque dispensée
à des professeurs, dans le but de leur faire acquérir un niveau
suffisant pour enseigner en basque, dans un modèle
d’enseignement bilingue à parité horaire…

Beñat Lascano
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 363-374 or.

Ikerketa honetan esploratu egin da hizkuntza plangintzan eta
euskararen erabilera plan estrategikoen diseinuan Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren eta management-aren zenbait metodologia aplikatuen bideragarritasuna. Asmo horrekin, Gasteizko
Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana bektore gisa
erabili da. Planaren gainean bidezko interesa duten taldeekiko
elkarrizketa dialektiko-kritikoa proposatu da (stakeholder engagement), adostasunak, itunak eta estrategia lerrokatua lortze
aldera.

Gasteizko Udalaren erabilera
plana : interes-taldeekiko
elkarrizketa
Sergi Angulo Katediano
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -117 zenb. (2020), 137-170 or.
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Gazte hizkerak, adierazkortasuna eta kode txandaketak
Orreaga Ibarra
Euskara batua eta tokian tokiko
erabilera: korapiloak eta erronkak.
-- (2020), 123-138 or.

Gazteak euskararen eszenatokian : erabileraren auzia : euskararen erabilerarekin lotura
duten faktore kualitatiboak

Lehenik eta behin, argi utzi behar dugu gazte hizkera hizkuntza
aldakortasunaren barruan kokatu behar dugula. Baina zaila da
hau definitzea, horregatik lehenik galdera bat egin behar dugu:
«zer da gazte hizkera?» eta erantzun errazena hau litzateke:
gazteek aisialdian lagunekin daudenean, bat-bateko egoeran
erabiltzen duten hizkera da. Horretarako egokia behar du izan
eta, horregatik, erregistroarekin lotzen dugu. Izan ere, erregistroa
egoera desberdinekin loturiko aldaera da, eta, jakin behar dugu
egoeraren parametro nagusiak hauexek direla: egoera, gaia,
parte hartzaileak eta helburua...

Gazteen euskararen erabilerarekin lotura duten faktoreak izan
dira aztergai, ikuspegi kualitatibotik, lau udalerritan. Zehazki,
euskararen erabileraren inguruko diskurtsoa eraikitzeko aukera
eman zaie gazteei, mugarik gabe, euren interes eta esperientziatik.

J. M. Hernández (zuz.), ikerlariak, I.
Beitia, J. Ozaita, A. Santamaria
Soziolinguistika Klusterra, 2020

Gipuzkoa antzinaroan : hizkuntzak eta eremu linguistikoak
onomastikaren argitan
Luis Mari Zaldua Etxabe
Bilbao : Euskaltzaindia, 2020

Gaurko zenbait ikertzaileren iritziz, dagoen informazioa urria eta
behin baino gehiagotan zalantzazkoa izan arren, ezagutzen den
apurra aski da Antzinaroan Gipuzkoan latinaren aurreko hizkuntza indoeuropar (zelta) bat gailentzen zelako hipotesia proposatzeko. Lan honetan erromatar garaiko epigrafiatik zein geografo
eta historialarien liburuetatik atera daitekeen informazioa modu
bateratuan aztertzen dut, eta hura Erdi Aroko nahiz Aro Modernoko euskal onomastikarekin erkatzen, Gipuzkoako Antzinaroko
hizkuntz egoeraren ezagutzan argi egiten laguntzeko asmoarekin
beti ere, bai geografiaren aldetik, bai historiaren aldetik.

Artikulu honek gai arantzatsu bat jorratzen du: Gizarte Berrikuntza (GB). Egun euskalgintzan diharduten gizarte mugimenduen
rola eta euren antolakuntza ereduak, baina bereziki, post- COVID
gizartearen disrupzioek mahai gainean jarri dizkiguten erronka
digital, urbano, eta politikoen aurrean, beraien estrategia orokorra zein izan behar duen zedarritzen saiatzen da artikulu hau.

Gizarte mugimenduen rola
Gizarte Berrikuntzan (GB) :
Euskaraldia, panoptiko digital
gisa
Igor Calzada
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -115 zenb. (2020), 85-114 or.

Koaderno honetan, eduki hauek lantzeko ariketak eskaintzen
dira:
Indikatiboa lehenaldian, Baldintza, Ahalera, Agintera, Subjuntiboa, Aditz trinkoak, Nominalizazioa, Egin nahi dut, egitea nahi
dut, Aditz-lokuzioen aspektua lehenaldian, Behartu, arazi eta
eragin aditzak, Ikusita daukat, joanak ziren…, Aditzaren forma
inpertsonala, Aditzak nahasian

Gramatika lan-koadernoa. 13,
B2 : aditza
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020
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Koaderno honetan, eduki hauek lantzeko ariketak eskaintzen
dira:
Ere lokailua, Aurkaritzako lokailuak, Kausazko lokailuak, Lokailu
hautakariak, Ondoriozko lokailuak, Juntagailu hautakariak, Juntagailu aurkariak, Emendiozko alborakuntza, Perpaus osagarriak,
Erlatibozko perpausak, Konparazio-perpausak, Baldintzazko perpausak, Denborazko perpausak, Helburuzko perpausak, Kausazko perpausak, Ondorio-perpausak, Kontzesio-perpausak, Moduzko perpausak (erdal gerundioa), Moduzko perpausak.

Gramatika lan-koadernoa. 14,
B2 : sintaxia
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020

Koaderno honetan, eduki hauek lantzeko ariketak eskaintzen
dira:
Deklinabidea, Bestelakoak: Moduzko adberbioak, Izenlagunak,
Aposizio ez-murrizgarria, Aposizio murrizgarria, Graduatzaileak,
Postposizioak, Banatzaileak, Multiploak, Zatikiak, Ehunekoak,
Atzizkiak, Kantitatea adierazteko esapideak, Ote, omen, ohi, ahal
eta al partikulak, Esapideak, Hainbat esaera, Onomatopeiak,
Sinonimoak, Ortografia, Hitz-elkarketa.

Gramatika lan-koadernoa. 15,
B2 : deklinabidea eta bestelakoak
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020

Koaderno honetan, eskaera- eta erreklamazio-gutunak, kontakizunak, berriak era iritzi-testuak lantzen dira, eta testu horietan,
antolatzaile eta modalizatzaile hauek: Testu-antolatzaileak: lehenik eta behin, horrela, adibidez, ordea, hala ere, batez ere, horregatik, hori dela eta, hortza, bukatzeko…, Modalizatzaileak: Ziurtasuna adierazteko: egia da, jakina da…, Ustea, zalantza edo
probabilitatea adieraztekoa: uste dut, omen, daiteke…, Derrigortasuna edo beharrizana adierazteko: behar da, derrigorrez…,
Balioespena egiten dutenak: ona da, txarra da, zoritxarrez…

Gramatika lan-koadernoa. 16,
B2 : testu-antolatzaileak eta
modalizatzaileak
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020

Koaderno honetan, eduki hauek lantzeko ariketak eskaintzen
dira:
Indikatiboa. Nor eta nor-nork; nor-nork; nor-nori; nor-nori-nork.
Nahasian. Baldintza, Ahalera. Nor eta nor-nork; nor-nori; nor-nori
-nork. Ahalera hipotetikoa. Nor eta nor-nork; nor-nori; nor-norinork, Ahalera lehenaldian. Nor eta nor-nork; nor-nori; nor-norinork, Agintera. Nor eta nor-nork; nor-nori-nork. Nahasian. Aditz
trinkoak, Subjuntiboa. Nor eta nor-nork; nor-nori-nork, Aditzlokuzioen aspektua, Iragan-geroa, Ekintza burutuak, Aditz trinkoak, Behartu, arazi eta eragin aditzak, Nominalizazioa, Egin nahi
dut, egitea nahi dut, Aditzaren forma pertsonala.

Gramatika lan-koadernoa. 17,
C1 : aditza
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020

Koaderno honetan, eduki hauek lantzeko ariketak eskaintzen
dira:
Ere lokailua, Aurkaritzako lokailuak, Kausazko lokailuak, Lokailu
hautakariak, Ondoriozko lokailuak, Juntagailu hautakariak, Juntagailu aurkariak, Emendiozko alborakuntza, Perpaus osagarriak,
Erlatibozko perpausak, Konparazio-perpausak, Baldintzazko perpausak, Denborazko perpausak, Helburuzko perpausak, Kausazko perpausak, Ondorio-perpausak, Kontzesio-perpausak, Moduzko perpausak (erdal gerundioa), Moduzko perpausak, Bezalaren
arriskuak.

Gramatika lan-koadernoa. 18,
C1 : sintaxia
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020
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Koaderno honetan, eduki hauek lantzeko ariketak eskaintzen
dira:
Deklinabidea, Bestelakoak, Moduzko adberbioak, Izenlagunak,
Graduatzaileak, Postposizioak, Aposizioa, Neurriak, Kantitatea
adierazteko esapideak, Siglak, Banatzaileak, Ehunekoak, Atzizkiak, Ote, omen, ohi, ahal eta al partikulak, Bihurkariak, Esapideak,
Hainbat esaera, Onomatopeiak, Sinonimoak, Ortografia, Ohiko
zalantzak

Gramatika lan-koadernoa. 19,
C1 : deklinabidea eta bestelakoak
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020

Koaderno honetan, narrazio historikoa, erreportajea, azalpentestuak, kritika-testuak eta iritzi- eta gogoeta-testuak lantzen dira
eta, testu horietan, antolatzaile eta modalizatzaile hauek:
Testu-antolatzaileak: lehenik eta behin, horrela, adibidez, ordea,
hala ere, batez ere, horregatik, hori dela eta, hortza, bukatzeko…,
Modalizatzaileak: Ziurtasuna adierazteko: egia da, jakina da….,
Ustea, zalantza edo probabilitatea adieraztekoa: uste dut, omen,
daiteke…, Derrigortasuna edo beharrizana adierazteko: behar da,
derrigorrez…, Balioespena egiten dutenak: ona da, txarra da,
zoritxarrez…

Gramatika lan-koadernoa. 20,
C1 : testu-antolatzaileak eta
modalizatzaileak
Elkar argitaletxea
Elkar, 2020

Grammatical ideas on the Basque language

The aim of this article is to examine the principle ideas on Basque
grammar from the earliest grammar works until those of the
early 20th century.

Ricardo Gómez-López
Linguistic minorities in Europe
online

Herri ekimeneko euskal hedabideak aurrera begira : gogoeta baten lehen pausoak
Igor Astibia Teiletxea
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -116 zenb. (2020), 51-66 or.

Hekimen Euskal Hedabideen Elkarteak 2020ko urtarrilean gogoeta prozesua jarri zuen abian ondorengo urteetan sektorearen
erronka nagusiei nola erantzun erabaki asmoz baina pandemiaren ondorioz prozesua eten behar izan genuenez, artikulu honetan emandako lehen pausoen emaitza baino ezin izan dugu aurkeztu. Ondorengo lerroetan beraz, martxoa hasieran Bartzelonara egin genuen bidaiaren laburpena egiten da, komunikazioaren
eremuan eskarmentu handia duten Herrialde Katalanetako hainbat aditurekin izandako elkarrizketen sintesia.

“Tokian tokiko hizkuntza-aktibazioa” izeneko ikerketak bi emaitza nagusi lortu ditu: alde batetik, tokian tokiko herritarrak euskararen gainean aktibatzeko zaindu beharreko gakoak zeintzuk
diren identifikatu ditu, eta, beste alde batetik, aktibazio horretarako prozesua zein izan litekeen marraztu edo proposatu du.

Herritarrak eta euskara :
aktibaziorako gakoak eta
prozesua : tokian tokiko
hizkuntza-aktibazioa (20162019) : ikerketako emaitzen
laburpena
Soziolinguistika Klusterra, 2020
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2016-2019 urte bitarteko "Tokian tokiko hizkuntza-aktibazioa"
ikerketaren emaitza da artikulu honetako edukia. Tokian tokiko
herritarrak euskararen gainean aktibatzeko zein gako zaindu
behar diren identifikatu ostean, aktibazio horretarako balizko
prozesua zein izan litekeen landu dugu ikerketa horretan.

Herritarren hizkuntzaaktibaziorako prozesu proposamena
Zesar Martinez, Maialen Iñarra
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -115 zenb. (2020), 63-83 or.

Historia Klinikoak euskaraz
Adrian Zelaia Nuñez
Osagaiz: osasun-zientzien aldizkaria. -- 4. bol., 1. ale berezia, (2020),
27-31 or.

Hitzak sarean : Pello Salabururi esker onez
Itziar Laka (arg.)

Orokorrean espainol hutsean funtzionatzen duen administrazio
publikoaren berebiziko atal honetan, euskara txoko txiki batzuetara mugatua dagoela ikusten dugu bai paziente, bai ikasle eta
baita langileok ere. Muga hau gainera ahozkotasunera mugatzen
da, praktikara eta erregistroetara iristen ez den espazioetara,
salbuespenak salbuespen…

Hona hemen, irakurle, Pello Salaburu maisu handiari eskaintzen
diogun esker on liburua. Hamaika lan bildu ditugu, hainbat alorretakoak: euskararen lexikografia, terminologia, historia, gramatika, corpus ikerketa eta baita euskara eta gaztelaniaren prozesamenduari buruzkoak ere.

Euskal Herriko Unibertsitateko
Argitalpen Zerbitzua, 2020

Arrue ikerlerroaren aztergaia da eskolako ikasleen euskararen
erabilera, EAEko lurraldeetan. Artikulu honetan, ikasle-rnultzo
bertsuaren erabilera bi ikasrnaila ezberdinetan (LH4n eta DBH2n)
aztertu da, analisi hori birritan errepikatuz: ikasle rnultzo bat
2011n eta 2015ean hartuz, batetik, eta bigarren ikasle multzo bat
2013 eta 2017an.

Hizkuntza-mudantza EAEko
ikasleengan
Iñaki Martinez de Luna, Pablo Suberbiola
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -114 zenb. (2020), 115-156 or.

Hizkuntza-teknologiak
hizkuntzen ikas-irakaskuntzan:
zenbat aukera, hainbat
erronka

Hizkuntzen ikas-irakaskuntzan hizkuntza-teknologiak egin
dezakeen ekarpena azaltzea da artikulu honen helburua.
Horretarako, hizkuntzalaritza konputazionala zer den eta
eskolan zelan erabil daitekeen landuko da, alde batetik…

Jose Mari Arriola, Josu Goikoetxea,
Mikel Iruskieta
e-Hizpide. -- 95 zenb. (2020)
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Hizkuntzen arteko elkarreragina : euskara, gaztelania eta
ingelesezko ekoizpen idatziak
Itxaro Etxague, Karin van der
Worp

Lan honen helburua da hiztun eleaniztunak idatzizko ekoizpenean gauzatzen dituen hizkuntza elkarreraginak identifikatzea,
sailkatzea eta ikuspegi holistiko eta bateratu batetik aztertzea.
Horretarako, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. mailako 20 ikasleren euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko testuak aztertu dira.

Tantak. -- bol. 32, zk. 2 (2020)

Hiztun berri, euskaldun berri, neoeuskaldun... onerako eta txarrerako hitz ezberdinak eman zaizkie euskara etxetik kanpo ikasi
duten pertsonei. (…) Mahai inguru honetan euskara etxetik kanpo ikasi duten baina haien sorkuntza euskaraz bideratzen duten
perfil ezberdinetara hurbilduko gara haien ibilbidea, esperientzia
eta iritzia ezagutzeko asmoz.

Hiztun berri sortzaileak
parte hartzaileak, Ana Morales,
Patxi Uharte "Zaldieroa", Xabier
Paya
Deustuko Unibertsitatea, 2020

Hiztun-elkartea, azal eta mami
Mikel Zalbide
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -115 zenb. (2020), 011-43 or.

How can I train myself to be
an expert teacher? : a teaching
practicum experience

Hizkuntza-soziologiaren esparruan sarri erabiltzen baina bakan
lantzen den kontzeptua da hiztun-elkartea. Landu-arin egon
arren, funtsezko kontzeptua da jakintza-alor honetan eta bere
garapen praktiko den hizkuntza-plangintzan. Hiztun-elkarte kontzeptua (eta, bereziki, Sprachgemeinschaft terminoa) nondik eta
noiztik datorren aztertu nahi dugu gaurkoan, lehenik eta behin...

This chapter presents the results of a research study focusing on
a training environment designed to foster the language teaching
skills of novice teachers.

Itziar Iriondo, Itziar Plazaola and
Teresa Zulaika
Teachers' perspectives, practices
and challenges in multilingual education. -- (2020), 87-109 or.

El objetivo del trabajo es comprobar la influencia de la alfabetización en el habla habitual en la zona vascohablante del valle de
Arratia. Para ello, hemos analizado la distancia lingüística entre
dos generaciones de dicho valle respecto al euskera estándar:
una generación no alfabetizada en euskera (45-50 años); y la
otra, que sí está alfabetizada (20-25 años).

Influencia del euskera
estándar entre dos
generaciones, alfabetizada y
no alfabetizada, del valle de
Arratia
Aitor Iglesias Chaves … et al.
Huarte de San Juan. Filología y
Didáctica de la Lengua. -- Nº 20
(2020), 107-126 or.
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Inmersión lingüística en euskara en el País Vasco norte : el
eterno debate

El verano-otoño se ha caracterizado por el enésimo conflicto en
torno al desarrollo de un proyecto de inmersión en euskara en la
escuela pública de Hiriburu (Lapurdi). La polémica resume la
incómoda situación en la que se encuentra el Estado frente a la
inmersión lingüística.

Eneritz Zabaleta
Revista de llengua i dret. --(2020)

El modelo pedagógico de la enseñanza de una de las lenguas
regionales por inmersión lingüística lleva impartiéndose desde
hace 50 años en Francia. La creación de varios centros escolares
que imparten dicha enseñanza y su desarrollo han proporcionado debates jurídicos variados e importantes.

Inmersión lingüística y constitución : una perspectiva francesa
Eneritz Zabaleta Apaolaza
Revista de llengua i dret. --73
(2020)

Iraultza digitala eta ikusentzunezko egungo zerbitzu
publikoa :hizkuntza eta subiranotasun kulturala : katalan eta
euskal kasuak
Enric Marín i Otto
Bat. Soziolinguistika aldizkaria =
ISSN 1130-8435. -- 116 zenb.
(2020), 105-123 or.

Itzulbide : osasun-txostenen
itzulpen automatiko neuronala
Olatz Perez de Viñaspre Garralda

Azken 15 edo 20 urteetan, gelditu egin da edo atzeraka egin du
euskararen edo katalanaren erabilera sozialak. Haurren eta gazteen artean, bereziki. Iraultza digitalaren testuinguruan komunikazio ekosistemek izan duten errotiko eraldaketarekin batera
gertatu da hori. Urte hauetan, eutsi egin zaio ikus-entzunezko
eduki tradizionalen kontsumoari, hala nola irratiarenari edo lineako telebistarenari, baina ikus-entzunezkoak online banatu eta
kontsumitzeko modu berriak agertu dira, indartsu, gainera.

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) euskara eta gaztelania hizkuntza ofizialak dira, eta txosten ofizial guztiak bi hizkuntzetan
argitaratzen dira. Osakidetza EAEko osasun zerbitzu publikoa
denez, Erakundeak bi hizkuntzetan argitaratzen ditu txosten
orokorrak; baina txosten klinikoei dagokienez, gaztelania izan da
orain arte erabili den hizkuntza (ia) bakarra.

Osagaiz: osasun-zientzien aldizkaria. -- 4. bol., 1. ale berezia, (2020)
33-38 or.

Jean Etxepare eta Eskola (1901
-1926)
Argia Olçomendy
Fontes Linguae Vasconum. --130
(2020), 425-444 or.

Artikulu honek Jean Etxeparek eskolari buruz duen pentsamolde
koherente eta origina-laren aztertzeko xedea du. Bere ikusmolde
laikoa xx. mende hastapeneko Ipar Euskal Herriko testuinguru
politiko eta pedagogikoan kokatu behar da. Euskara eskolan sartzeari buruz gogoetatu ondoan, irakasle idealaren figura marrazten du eta Ipar Euskal Herriko ikasle euskaldun ikasiaren kultura
zehazten.
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Jon Gotzon's syncretic bilingual parody : pushing the boundaries of 'authentic' Basque
Agurtzane Elordui
Language in Society. -- 49-3 (2020)

Komunikazio inklusiboa : sexismo linguistikoa
Haizea Aranburu, Blanca Cabezón,
Maider Arriola

In normative, academic, and informative works on Basque there
are constant debates on the boundaries of what is meant by
‘authentic Basque’ and, alongside that, by ‘authentic Basque
speaker’. In the current Basque media, these tensions are often
addressed by means of creative practices, as in other minority
contexts, by means of satire and other forms of humour, especially parody. In this work my subject is the character Jon Gotzon,
who engages in parody on the radio programme Gaztea. Jon
Gotzon is a hyperbolic and parodic stylisation of a new Basque
speaker.

(…) Hizkera inklusiboaren helburua da diskriminatzaileak edo
iraingarriak izan daitezken aukerak baztertzea. Hitzen bitartez,
subjektu bati edo subjektu multzo jakin bati kalterik ez sortzea,
hain zuzen.

Zuzenbidea ikasten. -- 1 (2020)

Komunikazioa eremu digitalean : daukaguna eta datorrena
Leire Palacios Egiguren, Lorea Arakistain Aizpiri
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -116 zenb. (2020), 125-134 or.

Euskal Hedabideen Behategiak, Hekimen euskal hedabideen
elkarteak eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Nor ikerketa
taldeak antolatutako Euskarazko komunikazioa 2020ko hamarkadan1 ikastaroaren barruan eta Leire Palaciosek (PuntuEUS)
gidatuta teknologiaren betaurrekoak jantzita aritu dira Josu Azpillaga (CodeSyntax), Josu Aztiria (Elhuyar) eta Lorea Arakistain
(PuntuEUS). Komunikazioa eremu digitalean: daukaguna eta
datorrena izan dute aztergai. Jarraian bildu dugu saioan jasotakoaren lekukotza.

Testu hau Euskarazko komunikazioa 2020ko hamarkadan EHUko
udako ikastaroan “Euskarazko komunikazioa prentsa elebidunean” izenburupean 2020ko irailaren 15ean Donostian egin zen
mahai-inguruko kontakizuna da. Bertan parte hartu zuten Eduardo Iribarren Noticias de Gipuzkoa egunkariko zuzendariak eta
Iñaki Soto Garako zuzendariak. Moderatzaile-lanak testu honen
egile Elixabete Garmendia izan zen.

Komunikazioa inkomunikazio
bihurtzen denean
Elixabete Garmendia Lasa
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -116 zenb. (2020), 135-139 or.

COVID-19ak osasun krisi larria eragiteaz gain, inplikazio sozial,
ekonomiko eta politiko sakonak izango dituen aldaketa aroa ere
eragin du. Komunikazioaren eremuan ere bai. IKTen erabilera
masibo eta unibertsalizatuaren azeleratzaile izan da pandemia,
eta komunikazio digitalizatua eta globalizatua ezaugarri dituen
garaia da ordutik bizi duguna. Ziklo berriko ekosistema mediatikoa ziurgabetasun testuinguru betean dela idatzitako artikulua
da honakoa, hiru galdera oinarri hartuta: Zer nolako komunikazio
joerak gertatu dira mundu mailan 2020ko lehen hilabete gorabeheratsuetan? Euskal ekosistema mediatikoko joerak antzekoak
izan ote dira?

Koronabirus pandemia eta
online portaeren aldaketak
(euskal) ekosistema
mediatikoan
Libe Mimenza, Bea Narbaiza,
Edorta Arana
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -116 zenb. (2020), 67-103 or.
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La producción oral de niños de
Pamplona : codeswitching y
calcos euskara-castellano
Orreaga Ibarra Murillo
Oralia: Análisis del discurso oral. -Nº 23-1 (2020), 7-25 or.

Se analiza en este artículo la tipología del code-switching (CS)
vasco-castellano en la producción oral de niños de 8 y 9 años. La
investigación se lleva a cabo en un centro de inmersión en euskera de Pamplona, donde la docencia se imparte íntegramente en
esta lengua. El análisis se basa en los datos obtenidos en el aula a
través de la observación no participativa. La investigación muestra tres tipos de CS: 1 intraoracional, el más numeroso; 2 interoracional y 3 emblemático. Se concluye que el CS es una muestra
de competencia comunicativa del niño, que selecciona las expresiones más adecuadas para su propósito comunicativo.

Ikerketa honek jakin nahi du Gizarte Zientzien arloan euskaraz
idatzitako laburpenen ezaugarriak zeintzuk diren. Horretarako,
Ikastorratza aldizkaria sortu zenetik argitaratu diren euskarazko
laburpenak aztertu dira jatorriz euskaraz argitaratutako artikuluetan.

Laburpen zientifikoen izaera
diskurtsiboa : Ikastorratza aldizkariaren azterketa
Garbiñe Bereziartua Etxeberria,
Maria del Mar Boillos Pereira
Ikastorratza, e-Revista de didáctica. -- Nº. 25, 2020

Language attitudes of primary
school teachers in VitoriaGasteiz
Misha Becker
International multilingual research
journal. -- v. 14-2 (2020), 114-129
or.

Vitoria-Gasteiz, the capital city of the bilingual Basque Autonomous Community of Spain, is a largely Spanish-speaking city (…).
Nevertheless, enrollment in Basque immersion (Model D)
schools has grown over the last three decades and continues to
grow. As of the 2018–2019 school year, 80% of primary and
secondary public school students in the Basque Autonomous
Community were enrolled in Model D schools. The goal of this
study was to investigate the linguistic attitudes of primary school
teachers in different school models in Vitoria-Gasteiz...

This paper analyses the perceptions of professionals and future
professionals regarding this “glocal” linguistic repertoire in the
workplace of the Basque Autonomous Community.

Languages at work in the Basque Autonomous Community
Karin van der Worp
Revista internacional de organizaciones. -- Nº 23 (2019), 17-38 or.

Les locuteurs ont tendance à envisager et à ressentir l’euskara et
le français comme des langues très différentes. Cet ouvrage, à
l’inverse, tente de démontrer combien elles se ressemblent. Par
ailleurs, si certains doutent que ces deux langues puissent vivre
en harmonie, l’auteure de ce livre ne peut partager cette
opinion, car elle doit à sa mère et à son père, à sa grand-mère et
à son grand-père, tous hispanophones monolingues, la fabuleuse
expérience du bilinguisme.

Le basque pour les
francophones
Beatriz Fernández Fernández,
Euskal Herriko Unibertsitateko
Argitalpen Zerbitzua, 2020
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Lenguas y sociolingüística en el
interior del País Vasco en el
siglo XIX : testimonios del Archivo Zavala

El presente trabajo aborda la descripción de la lengua y los perfiles sociolingüísticos de los distintos responsables del material
epistolar del siglo xix procedente del Archivo Zavala.

Bruno Camus Bergareche, Sara
Gómez Seibane
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 163-175 or.

Lan honen ikerketa-gaia hurrengoa da: udalerri euskaldunetara
2005 geroztik iritsi diren jatorriz Euskal Herritik kanpoko herritar
erdaldunek zer-nolako harremana, bizipenak eta iritziak dituzten
euskararekiko eta bizi diren herriarekiko.

Migrazio erdalduna herri euskaldunetan : euskararen inguruko bizipenak eta iritziak
Enara Eizagirre, Edurne Urrestarazu, Ekhi Zubiria
Uema, 2020

Nasak eta euskaldunak elkarri
begira
Julen Larrañaga, Mikel Mendizabal, Andoni Barreña
Bat. Soziolinguistika aldizkaria =
ISSN 1130-8435. -- 114 zenb.
(2020), 39-54 or.

Hizkuntza-desagertze bizkor eta masiboari aurre egiteko eta
mundu garatu, justu, duin eta orekatua eraikitzeko hizkuntzaIankidetza da irtenbide egokia eskaintzen duen estrategietako bat. Garabide Elkarteak eta Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrak 2011n hasi zituzten harremanak Kolonbiako Caucako Departamenduko nasa herriarekin, hizkuntza-biziberritzeen prozesuetako esperientziak eta ezagutzak
elkarrekin partekatzeko.

Nowadays multilingualism is an aim in education in the Basque
Country and in other parts of the world. This chapter looks at the
differences between monolingual and multilingual speakers and
highlights the importance of using a multilingual lens such as
“Focus on Multilingualism” when conducting research and
teaching.

Navigating between languages : multilingual speakers'
perceptions
Jasone Cenoz and Durk Gorter
Teachers' perspectives, practices
and challenges in multilingual education. -- (2020), 15-36 or.

New Basque varieties :
accentuation and grammatical
number in standard Basque
and local dialects

In this article, we examine some aspects of the interaction between Standard Basque (see also Jauregi & Epelde in LME 2019)
and traditional varieties of the Basque language.

José Ignacio Hualde, Ander
Beristain
Linguistic minorities in Europe
online
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New speakers of Basque : a
Basque-Spanish contact approach
Itxaso Rodríguez-Ordóñez

The strong revitalization efforts of the Basque language along
with the implementation of a standardized variety (Euskara Batua [Unified Basque]) in the public education system of the
Basque Autonomous Community in Spain have given rise to a
new Basque-speaking population known as euskaldunberriak or
‘new speakers of Basque’.

Linguistic minorities in Europe
online

Aditza jokatzeko taula.

Nor nori nork ; nor nork
Ikas, 2020

Ongi etorri : euskaltzaletasuna
sendotzeko ekosistema komunikatiboa
Eneko Gorri
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -117 zenb. (2020), 11-50 or.

Parekoen behaketaren bidez
komunikazio-gaitasuna ebaluatzen : zer dute nahiago ikasleek, errubrika tradizionala ala
bideo-behaketa

2020ko udaberrian mundu mailan zabaldu den pandemiak gure
biziak inarrosi ditu, gure suntsierraztasuna eta jendartean diren
desorekak aurpegiratuz. Etxean konfinaturik, euskaraz bizitzeko,
gozatzeko edo ikasten segitzeko baliabideak beharrezkoak izan
ditugu. Eta bereziki horiek aterpetzeko espazioak ere. Eragile
anitz edukiak partekatzen hasi dira molde erreaktiboan. Ipar
EHan berean, «Etxean euskaraz» kanpaina abiatu zen eragile
sozialen partetik eta erakunde publikoen babesarekin.

Lan honen helburua ikasmaila ezberdinetako ikasleek euren
parekoen ahozko komunikazio-jarduna eta -estrategiak nola
ebaluatzen dituzten aztertzea da.

Garazi Hormaetxe, Mikel Iruskieta
e-Hizpide. -- 96 zenb. (2020)

Focusing on Teacher Education, the intent of this chapter is to
examine critically the practices carried out in Teacher Education
at the Faculty of Humanities and Education of Mondragon University.

Perceptions towards
multilingual practices in
teacher education
Nagore Ipiña, Begoña Pedrosa
Teachers' perspectives, practices
and challenges in multilingual
education. -- (2020), 163-182 or.
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Prácticas lingüísticas y relaciones entre entidades y medios
de comunicación : Jendaurrean Erabili : línea de investigación 2018-2019

Este informe contiene el desarrollo y resultados de la segunda
fase de Jendaurrean Erabili, proyecto impulsado mediante la
colaboración del Clúster de Sociolingüística y de la UPV/EHU. El
proyecto Jendaurrean Erabili se inicia en 2015, con el fin de apoyar y fomentar la actividad de los agentes que actúan en el ámbito de la comunicación pública en su quehacer cotidiano.

Beatriz Zabalondo y Asier Basurto
Soziolinguistika Klusterra, 2020

Praktika linguistikoak eta harremanak erakundeen eta hedabideen artean : Jendaurrean
Erabili : 2018-2019 ikerketa
lerroa

Soziolinguistika Klusterrak eta UPV/EHUk elkarlanean abiatutako
Jendaurrean Erabili proiektuaren bigarren fasearen berri ematen
da txosten honetan. Jendaurrean Erabili proiektua 2015ean sortu
zen, komunikazio publikoaren alorrean egunerokoan diharduten
eragileen egitekoa babesteko eta sustatzeko.

Beatriz Zabalondo eta Asier Basurto
Soziolinguistika Klusterra, 2020

Komunikazioren esparruan aldaketa handiak gertatu dira azken
urteetan, bai munduan eta baita Euskal Herrian ere. Batetik,
digitalizazio prozesua orokortu da, teknologiak garatu dira, Internet ia denera hedatu eta publiko ia guztien eskura dago: horrek
guztiak komunikazio-paradigma berria eratu duo Bestetik, gure
herrialdearen baldintza sozial, ekonomiko eta soziolinguistikoen
bilakaerak ere testuinguru berri batean kokatu gaitu. Abagune
horretan, komunikazio publikoan aritzen diren erakun- deek eta
gizartearekiko bitartekari papera jokatzen duten hedabideek
elkarren jarduera eta praktikak baldintzatzen dituzte; baita praktika linguistikoak ere.

Praktika linguistikoak eta harremanak Euskal Herriko komunikazio publikoan
Beatriz Zabalondo, Asier Basurto
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -115 zenb. (2020), 117-135 or.

Ekintzara bideratutako metodologian oinarrituta, ikasleak
jardun biko ikastereduan aritzeko aukera izango du. Horrela,
ikasgelatik kanpo prestatuko ditu ikaskideekin elkarreraginean landuko dituenak eta sendotuko ditu landutakoak.

Primeran! B2.2 : euskara ikasteko metodoa : ikaslearen liburua
HABE, AEK
HABE : AEK : Elkar, 2020

Testu-generoaren irudikapena
eta erabilera ahozkoaren
didaktikan

Lan honetan testu-generoaren balio didaktikoa arakatzen da, eta
ahozko euskararen irakaskuntzan dituen erronkak eta baliabideak azpimarratzen dira.

Leire Díaz de Gereñu Lasaga, Itziar
Idiazabal Gorrotxategi, Luis María
Larringan Aranzabal
Fontes Linguae Vasconum 50 urte.
-- (2020), 195-208 or.
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Basque is one of the oldest European languages, and its origin is
unknown. It is spoken on both sides of the border between
France and Spain. After having gradually declined for centuries,
at the beginning of the 21st century it is still alive.

The contemporary flourishing
of the Basque Language
Iñaki Martinez de Luna
Linguistic minorities in Europe
online

The effect of infant-directed
speech on early multimodal
communicative production in
Spanish and Basque
Irati De Pablo, Eva Murillo, Asier
Romero
Journal of child language. --vol. 47
Special Issue 2 (2020), 457-471 or.

The intonation of informationseeking absolute interrogatives in Madrid Spanish

We analyzed the effect of infant-directed speech (IDS) on multimodal communicative production of children at the beginning of
the second year of life in two different languages: Spanish and
Basque. Twelve Spanish and twelve Basque children aged between 12 and 15 months observed two versions of an audiovisual story: one version was narrated with IDS and the other with
adult-directed speech (ADS)...

The results of this research strengthen the hypothesis proposed
by Romera and Elordieta (2019) and Elordieta and Romera
(2020) that the variety of Spanish spoken in the Basque Country
shows influence from Basque.

Elordieta, Gorka, Romera, Magdalena
Estudios de fonética experimental.
-- Nº 29 (2020), 195-213 or.

The role of translation in the
revitalization process of minority languages : the case of
Basque
Guillem Belmar

All literature reflects the existing discourse in a given community,
and translation –as a process of rewriting texts– is a readily accessible tool which linguistic minorities can use to shift power
dynamics in their society or, at least, suggest new paradigms and
new discourses. In this paper we analyze the key role which
translation plays in the cultural systems of minority languages
and how translation helps revitalize these languages.

Linguistic minorities in Europe
online

The study of language learning
in multilingual education :
students' perceptions of their
language learning experience
in Basque, Spanish and English
M. Orcasitas, O. Leonet
International journal of
multilingualism. -- (2020)

This paper focuses on teaching techniques for language learning
as related to student satisfaction on multilingual compulsory
education in the Basque Autonomous Community (BAC), where
Basque and Spanish are official languages and English is taught as
a foreign language. Using a multilingual approach, the paper
discusses similarities and differences between the relationships
found for the teaching techniques and the satisfaction levels in
the three languages (Basque, Spanish and English).
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Tokian tokiko hizkuntzaaktibazioa : herritarrak eta
euskara : aktibaziorako prozesua eta gakoak : ikerketaren
emaitzak (2016-2019)

Ikerketa-proiektu honek Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza
Berdintasuneko Zuzendaritzaren eskariari erantzun dio. Izan ere,
Zuzendaritza horrek Soziolinguistika Klusterrari eskatu zion
2015.eko urte amaieran ikerketa-proiektua abiatzea euskararen
erabilera sustatzeko aktibazio-prozesuei buruz…

Soziolinguistika Klusterra, 2020

Lan honek helburu bikoitza du. Batetik, Nafarroan belaunez belaun transmititutako mintzo dialektalen hegoaldeko muga zein
den erakutsi dugu. Bestetik, Aezkoatik Burundara muga bazterrean zehar mintzo horiek nolako bizitasuna duten aztertu da.

Tokian tokiko mintzo nafar
batzuen egungo egoeraz
Gorka Lekaroz Mazizior
Fontes Linguae Vasconum. --130
zenb. (2020), 491-531 or.

A. Morón, B. Garaio
Bat. Soziolinguistika aldizkaria. -117 zenb. (2020), 107-135 or.

Hainbat ekimen daude abian mundu mailan jazotzen ari den
hizkuntza galera azkar eta etengabea iraultzeko. Esaterako, hizkuntza gutxituak biziberritzeko ohiko tresnak dira tokian tokiko
hedabideak; alde batetik, hizkuntza erabiltzeko aukera ematen
baitute, eta bestetik, hizkuntza gutxituek ez duten prestigioa
lortzen lagundu dezaketelako. Lan honetan Mexikoko Yukatan
penintsulako eta Ipar Euskal Herriko hiru hedabide aztertu ditugu, yukatango maiera eta euskara sustatzeko sortu zirenak hurrenez hurren. Lanaren helburua hedabide horiek hizkuntza biziberritzeari egindako ekarpenak ezagutzea eta partekatzen dituzten
ezaugarriak identifikatzea zen...

Toponimia vasca en la documentación medieval del concejo de Miranda de Ebro
(siglos XIII-XV)

Este acercamiento ha desvelado una escasa presencia del vasco
en la composición de los topónimos relativos al concejo de Miranda de Ebro, si bien, hay una veintena de nombres de lugar de
origen vasco referidos a zonas próximas, situadas en el sur de
Álava, Navarra o La Rioja…

Tokiko komunikabideak hizkuntza biziberritzeko eragile :
Ipar Euskal Herriko eta Yukatan penintsulako hiru kasuazterketa apreziatibo

Leyre Martín Aizpuru
Cuadernos del Instituto de Historia
de la Lengua. -- Nº 13 (2020), 1132 or.

Transmisión familiar del
euskera en Andoain : resumen
del estudio de 2019-2020
Siadeco

El Ayuntamiento de Andoain se ha decidido a analizar en profundidad la transmisión familiar del euskera en el municipio, a través
de un estudio realizado por la Sociedad de Investigación Siadeco.
Por un lado, se ha realizado una encuesta, empleando una muestra, dirigida a padres y madres de Andoain con hijos e hijas de 0 a
15 años...

Ayuntamiento de Andoain, 2020
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Uso del euskera por el alumnado en el entorno escolar de la
CAPV (2011-2017) : proyecto
Arrue : informe ejecutivo

… a continuación figuran las dos principales preguntas que guían
la investigación Arrue: ¿Cuáles son los usos lingüísticos del alumnado en el entorno escolar? Y, en la medida en que el análisis
estadístico puede ayudar a clarificar la incógnita: ¿Por qué razones tales usos son como son?

Iñaki Martinez de Luna Perez de
Arriba, Pablo Suberbiola Unanue
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2020

La lengua vasca presenta, respecto al resto de las lenguas paleohispánicas conocidas, una curiosa paradoja: que sin haber dejado
redactado ningún texto seguro en la antigüedad es la única de
ellas que ha sobrevivido sorprendentemente a la efectiva romanización de la Península Ibérica...

Vascónico-aquitano : lengua,
escritura, epigrafía
Joaquín Gorrochategui
Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020

Egungo gizartean aldaketa ugari eta sakonen lekuko izan gara
azken urteotan, eta horiek eragina dute edozein hizkuntzaren
bilakaeran, baita euskararenean ere. Aldaketa azpimarragarrietako bat euskaldunen ezaugarrietan gertatu da. Gaur egun, duela
30 urte ez bezala, euskaldun asko gune erdaldunetan bizi dira eta
etxetik kanpo ikasi dute euskara…

VI. mapa soziolinguistikoa,
2016 = VI mapa sociolingüístico, 2016
Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia, 2020

Zertan eragin dio COVID-19ak
euskararen normalizazio-lanari
erakundeetan?

Hausnarketaren oinarria hauxe da: zeharkako gaiek erakundearen kudeaketa orokorrean behar besteko txertatze-maila ez
dutenean, COVID-19 bezalako gaitzek are gehiago zailtzen dute
zeharkako planen exekuzioa, eta emaitzei eragiten diete...

Sonia Isasi Zubieta
K+ : zientziak eta humanitateak
COVID-19 osteko begirada multidiziplinarretik. -- 131-138 or.

Zientziak eta euskara COVID19aren ispiluaren aurrean
Koldo Garcia Etxebarria, Irati Iciar,
Ainhoa Latatu, Xabier Landabidea

COVID-19 gaixotasunaren epidemiak mundua hankaz gora jarri
dut eta zientziak lehen lerroan jarri ditu. Horrek zientziek lehendik zituzten indarguneak eta ahulguneak agerian utzi ditu eta
inoiz baino beharrezkoagoa da gogoeta egitea euskal komunitate
zientifiko-teknikoak zer egin dezakeen horien aurrean...

K+ : zientziak eta humanitateak
COVID-19 osteko begirada
multidiziplinarretik. -- 139-148 or.
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El euskera en Ciudad de México a finales del siglo XVII
Josu M. Zulaika Hernández

Cuando en 1964 Michelena reunió en su obra Textos arcaicos
vascos todos los escritos eusquéricos breves entonces conocidos
no pareció prestar mayor atención a la curiosa coincidencia de
que varios de ellos tuvieran como común escenario la ciudad de
México de finales del siglo XVII.

Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. -- T.
76, 1-2 (2020), 129-175 or.

Euskaltzaindiaren ehun urteko
jagon-lana : zenbait mugarri
Mikel Zalbide

Ehun urte joan dira Euskaltzaindia sortu zenetik eta Akademiak,
bere arkitektura nagusian, bi Sail eratu zituenetik: Iker Saila batetik, Jagon Saila bestetik. Jagon-sailak ehun urteotan eramandako
bidea azaldu nahi dugu artikulu honetan (gaztelaniaz Sección
Filológica eta Sección Tutelar). Eramandako bidea eta bidegintza
horretan izandako zenbait mugarri.

Hizkuntza gutxiagotuak jagon,
euskaraz bizi. -- 25-90 or.

Euskararentzako legeak : una
nueva gobernanza para el esukera en el siglo XXI
Juanjo Alvarez
Hizkuntza gutxiagotuak jagon,
euskaraz bizi. -- 239-252 or.

Los elementos troncales o vertebradores de toda política lingüística se asientan en el uso, la adhesión de la ciudadanía y el consenso. Frente a quienes pretenden ejercer el darwinismo lingüístico hay que apostar de forma sincera por la diversidad y por el
fomento de su uso. Y el derecho, la regulación normativa debe
desempeñar un papel clave para lograr ese objetivo.
Los procesos y cambios lingüísticos son procesos muy complejos
y largos y reclaman constancia, flexibilidad, así como capacidad
para sumar a favor de políticas siempre activas...

En este pequeño libro, que interpreta la lengua ibérica desde el
euskera, me he basado sobre todo en los textos que han ido
apareciendo sobre tablillas de plomo y bronce. Y un poco en la
toponimia. Pero queda mucho terreno que explorar en la toponimia vasco-ibérica. Además, hay una cantera inmensa a investigar
en la lengua hispana misma. Así pues, lo que presento ahora es
un primer paso, una aportación primeriza. Mi intención es promover el estudio de la lengua ibérica. Para ello, me he basado en
las matrices que compartieron el euskera y el ibérico durante
más de diez mil años.

Euskera dantzara! : el ibérico
según el euskera
Josu Naberan
ACCI, Asociación Cultural y Científica Iberoamericana,2020

Hizkuntza-eskubideak herritarrei dagozkie beti; eta eskubide
horiek bermatzea, erakunde publikoei. Legediak hainbat hizkuntza-eskubide aitortzen dizkigu EAEko herritarroi; baina, tamalez,
legezko berdintasun formala ez dator beti bat benetako berdintasun sozialarekin eta, horren ondorioz, euskaraz bizi nahi duten
herritarrek egunero pairatu behar izaten dituzte hizkuntzaeskubideen urraketak. Sektore Publikoa gero eta prestatuago
dago herritarrei zerbitzua emateko haiek nahi duten hizkuntzan;
Sektore Probatuan, berriz, ahalegin berezia egin beharko da
datozen urteetan.

Eusko Jaurlaritzaren ekimena
herritarren hizkuntzaeskubideen defentsan
Joseba Lozano Santos
Hizkuntza gutxiagotuak jagon,
euskaraz bizi. -- 167-175 or.
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Hizkuntza gutxiagotuak jagon,
euskaraz bizi : Euskaltzaindiaren XXIII. Jagon jardunaldia
Sagrario Aleman, Jean-Baptiste
Coyos (arg.)

Hizkuntza gutxiagotuei buruzko ikuspegia landu eta aurreratu,
beste lurraldeetan egiten den lana Euskal Herrikoarekin batera
uztartzeko, betiere aldarte akademiko egokia bilatuz eta euskararen erabilera soziala eta hizkuntza eskubideen alorrak barneratuz, besteak beste, Euskaltzaindiaren Jagon Sailaren lana eraberritzeko.

Euskaltzaindia, 2020

Hizkuntza-eskubideen gaineko
irakurketak : euskararen kasua, eskubideak erdigunera
Paul Bilbao Sarria
Hizkuntza gutxiagotuak jagon,
euskaraz bizi. -- 225-238 or.

Incidence de la transfrontalité
sur le status d'une langue minoritaire: approche comparative du cas du basque
Alain Viaut
Hizkuntza gutxiagotuak jagon,
euskaraz bizi. -- 193-206 or.

Artikulu hau bi ardatz nagusiren inguruan dago egituratua. Batetik, giza eskubideen eta hizkuntza-eskubideen arteko loturatik
eratortzen diren giza hizkuntza-eskubideez dihardu eta, bestetik,
eskubide horien bermeari begira komunitateak garatu beharreko
estrategiaz. Horrela, lehenik eta behin, giza eskubideen inguruko
hausnarketa egin, eta hizkuntza-eskubideak horien baitan nola
kokatzen diren proposatzen da, bai eta egungo araudiaren arabera Euskal Herrian zer nolako aitortza duten azaldu ere. Bigarrenik, gizarte eragileak, eta Euskalgintzak bereziki, hizkuntzaren
normalizazio-prozesuan ikuspegi sozialetik zein politikotik eragiteko bideei buruzko hausnarketa egiten du.

La partie nord de l'aire du basque, côté français, est moins
importante que celle du sud, côté espagnol, tant par la
géographie que par le contexte politique et économique. Cette
différence en fait une marge linquistique en forme de frange.
Cette configuration type, dénotant un caractère minoritaire et
dépendant par rapport au territoire principal, se signale
cependant aussi par l'expression d'une dynamique propre. Notre
approche vise à montrer en quoi ce schéma de la frange
s'applique à la dynamique sociolinguistique de l'euskara en Pays
basque nord selon les paramètres territorial, démolinguistique,
de vitalité linguistique, et de sctructuration glottopolitique.
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