
Agerkaria

Aurkibidea

9 zenbakia - 2005eko martxoa

Joan den otsailaren 10ean, HAZI ETA HEZI EUSKARAZ
kanpainaren aurkezpena egin zen EUDELen egoitzan

Hazi eta Hezi Euskaraz leloaren harira, Bizkaiko 24 udalerrik
eta 3 mankomunitatek bat egin dute euskarazko irakaskuntza
bultzatzeko ekimen honetan. Guztira 45 udalerrik parte hartu duten

kanpaina honen helburua umeak eskolan
lehen aldiz matrikulatzen dituzten gurasoei
Euskal Hezkuntza Sisteman egun dauden
eskolatze ereduen berri ematea izan
da, betiere, euskarazko irakaskuntzaren
alderdi onak azpimarratuta.

Udalerri horietan guztietan, 700.000
lagun baino gehiago bizi dira eta
13.000 familia inguruk jaso izan
dituzte kanpaina honen euskarriak
etxean: udaleko arduradun batek
sinatutako gutuna; gure sistema
osatzen duten hezkuntza ereduei buruzko liburuxka; eta umeentzako
oparia (neurgailua).

Kanpaina aurkezteko saioan, Gotzon Loberak, BFAko Euskara Sustatzeko
zuzendari nagusiak, eta  Miren Dobaranek, Berangoko alkate eta
EUDELeko euskara arduradunak, parte hartu zuten.

Hazi eta Hezi Euskaraz!
Merkataritza eta zerbitzugintzako jardunaldiak Oñatin
Etorki(zu)na euskarara erakartzen
Lauaxeta saria
Euskara, gure altxorra

Irakurlearen txokoa: agiriak.net
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Merkataritza eta zerbitzugintza arloa aztergai izan da martxoaren 16 eta 17an Oñatin egin
diren jardunaldietan. Debagoieneko mankomunitateak, eskualde horretako udalek, Eusko Jaurlaritzak
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu dituzte jardunaldiak eta hizlarien artean, administrazioko
langileak, sektore horretako ordezkariak, arlo horretan lanean ari diren enpresetako arduradunak
eta unibertsitateko irakasleak izan dira.

EBPN-k eta Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Legeak merkataritza eta zerbitzugintzan duten
eragina izan dira, besteak beste, aztergai jardunaldiotan. Hitzaldiekin batera, gure herrian
normalizazio egitarauak garatzen dituzten Elhuyar, Hori-Hori eta Artez enpresen materiala ikusgai
egon da.

Alkarbideko lan-mahaietako teknikari ugari izan ziren bertan eta lan mahaien bidez zabalduko
da han banatutako informazioa.

Merkataritza eta
zerbitzugintzako
jardunaldiak Oñatin

Etorki(zu)na euskarara erakartzen

Gure lurraldean finkatu diren etorkinak euskarara erakartzeko asmoz, Bizkaiko hemeretzi udalek
egunero erabiltzeko eskuko hiztegi bat argitaratu dute. Egitasmo honen ildotik, 10 000 ale inguru
banatu dira. Liburuxka horren bidez, etorkinei euren inguruan entzuten duten euskara ulertzeko eta,
ahal duten neurrian, erabiltzeko bidea eman gura izan zaie. Hiztegian egunero erabiltzen diren
oinarri-oinarrizko 200 berba batzen dira. Berba horiek zortzi hizkuntzatan agertzen dira (euskara,
gaztelania, ingelesa, frantsesa, portugesa, katalana, galegoa eta arabiera), baina horiez gain udalerri
bakoitzak aukera izan du beste bi hizkuntza gehiago sartzeko euren etorkinen jatorria kontuan hartuta;
hori dela eta, udalerri batzuetako hiztegietan errumaniera edota wolof-a ere agertzen da.
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Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailak Lauaxeta saria sortu du gure lurralde historikoan
euskara sustatzen eta zabaltzen diharduten pertsona, elkarte edo erakundeen lana aintzatesteko.
Kulturako Foru Sailak otsailaren 15ean emandako 855/2005 FORU AGINDUAren bidez jarri
eta onetsi dira «Lauaxeta Saria» emateko oinarriak.

Esteban Urkiaga Lauaxeta gogotik ahalegindu zen euskararen gizarte-erabilera bultzatzen.
Lauaxetaren arabera, euskarak ez dauka ezin gaindituzko komunikazio mugarik, den-denak
garatu baitaitezke «gogoz eta eraz behar eginda» eta hori aintzat hartu da sari hau sortzerakoan.

Lauaxeta saria urtero-urtero emango da jendaurreko ekitaldi batean, abenduaren 3an,
hots, euskararen eguna ospatzen denekoan, eta oso-osoan ohorezkoa izango da.

Lauaxeta saria

Herrietan dugun altxorra berreskuratze lanetan ari dira aspaldi honetan hainbat eta hainbat
herritan eta egunotan horren inguruko bi aurkezpen izan ditugu: Bakioko euskarari buruzko
mediategia batetik eta Zaldutik Zaldibarrera, Zaldibarko toponimia lana, bestetik.

Euskara, gure altxorra

Bakioko Udalaren ekinbidez, zazpi urteko ikerketa prozesuan,
120 etxetan eta 200 informatzaile ingururen hitzak jaso
ostean, herriko ondare kultural eta linguistikoa jaso da ‘Bakio
eta eskola’ gidaliburu didaktikoan eta DVDan, Bakioko hiztegi
elektronikoan eta Bakioko euskarari buruzko mediategian.
Helbide honetan duzue guztia ikusgai: www.bakio.org.

Zaldibarko toponimia lantzen duen liburua ere aurkeztu da. Zaldibarko toponimo historikoak
eta egun bizirik daudenak bildu dira Alberto Errazti Igartuak egindako lan horretan.
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Irakurlearen txokoa

WWW.AGIRIAK.NET EUSKARAZKO DOKUMENTU FONDOA
Urte asko igaro dira erdarazko dokumentuak euskaratu eta jendartearen eskura jartzen

hasi ginela. Arlo horretan egin den azkenetariko lana dugu agiriak.net webgunea eta horren
berri eman gura dizuegu.

Agiriak.net fondoaren helburua euskaraz bizi eta lan egiten dugunoi gaur egun eskura
ez ditugun idazki estandarrak eskaintzea da, eta azken urteetako lanari esker, 100 idazki ditu
gaur egun fondoak. Bertan hainbat motatako agiriak aurki daitezke, lan kontratuak, elkarteak
legeztatzeko estatutuak, ikastetxe bateko barne araudia, eutanasia egiteko baimena... eta egun
interneten dago ikusgai.

Agiri batzuk doan jaso daitezke; beste batzuk eskuratzeko, berriz, ordaindu egin behar
da. Bestela, harpidetza ere egin daiteke eta harpidedunek dokumentu guztiak batera jaisteko
aukera dute. Aurten gainera harpidetza anitzaren figura sortu da. Harpidetza mota honekin
harpide erabiltzaile bat baino gehiago izan daitezke. Honek, aukera ematen die egun harpide
diren udalei, fondoa herriko elkarte, denda, enpresa eta abarri zabaltzeko.

Euskaraz bizi eta lan egin nahi duen orok badu jada, beraz, horretarako beste aukera
bat. Orain arte euskaraz lortzeko zailak ziren dokumentuak jendarte osoaren eskura jarri ditugu,
erabili ditzagun bada. Sar zaitezte www.agiriak.net helbidean.

Artez euskara zerbitzua

Txoko honetan parte hartzeko egindako deiari erantzunez Artez euskara zerbitzuak
ondoren agertzen den berria bidali digu. Esan beharra dugu, toki arazoak tarteko, pixka
bat laburtu dugula.

Eskerrik asko Artezekoei eta jakin ezazue euren moduan nahi duen edonork parte
har dezakeela Agerkarian, zeuen artikuluak, iradokizunak, iritziak, kritikak edo nahi duzuena
bidaltzeko.


