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1. Sarrera. ALKARBIDEren xedeak gauzatze bidean

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Sailaren Euskara Sustatzeko Zuzendaritza
Nagusiak ALKARBIDE, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuen
bilgunea, eratu du, ondoko koordinazio beharrizan hau asetzeko: Bizkaiko Lurralde
Historikoan, udal eremuan, egiten diren hizkuntz politikak bateratzea. Funtsean,
ALKARBIDE bilgunea lau laguntza mota eskaintzeko sortu da:

1. Koordinazioa: ALKARBIDEk zerbitzu guztiak koordinatuko ditu, euskara
sustatzearen eta biziberritzearen aldeko politika koherente eta eragingarria gauzatu
guran.

2. Prestakuntza: ALKARBIDEk era guztietako trebakuntza eskainiko du, batez ere
udaletan EBPN garatu, hizkuntz kalitatea bermatu eta euskararen sustapenaren aldeko
lanean erreminta berrien erabilera eskaintzeko. Hori guztia euskara sustatzeko ardura
duten herri erakundeekin elkarlanean eta euskalgintzako aditu, espezialista eta
enpresek egin ditzaketen ekarpenak kontuan hartuta.

3. Proiektugintza: ALKARBIDEk Zerbitzuetarako balioko duten eta lurralde
historikoan abian jartzeko modukoak diren egitasmoen berri emango du, euskara
zerbitzuek jarduteko irizpide eta material zehatza izan dezaten.

4. Esperientzien gordailua: ALKARBIDEk egon dauden eta egin diren esperientziak
jorratu eta hedaraziko ditu, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara
zerbitzuetan eta bestelako erakundeetan burutu eta arrakasta izan duten kanpainen
eta egitasmoen berri emanez.

Atal hauetan guztiotan, zeharo funtsezkoa izango da lan mahaiek eta berauen
koordinatzaileek egingo dituzten ekarpenak, iruzkinak eta proposamenak jaso eta
aztertzea, ALKARBIDEk horiei buruzko ebazpenak eman ditzan.
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2. ALKARBIDEk lau esparruetan landu behar dituen zenbait arlo

ALKARBIDEren abiaburuak jasotzen dituen agirian adierazten denez, bilgune
honen xedea izango da adostasun prozesuak eragin eta elkarrizketa lantzea, indarrak
biltzea, eta neurriak proposatzea, ahaleginok eta diru publikoaren erabilera
hoberentzeko. Bestalde, ALKARBIDEren helburu nagusietako bat Bizkaiko Lurralde
Historikoko udalek eta mankomunitateek gutxieneko azpiegitura finkoa izatea da; eta,
horretarako, egun badiren egiturak sendotzen edo, bestela, era guztietako baliabideak
zuzkitzen ahaleginduko da, udaletan EBPN garatzeko laguntza emateaz arduratuko
den zerbitzua eskainiz. Beraz, bilgune honek erakunde eragingarri eta eraginkorra izan
behar duenez eta, azken baten, euskara biziberritzeko, Bizkaiko Lurralde Historiko
osoko udal erakundeen hizkuntz politikak bateratuko dituen organoa izan nahi duenez,
ALKARBIDEk lau esparru hauek elikatu behar ditu: Koordinazioa, prestakuntza,
proiektugintza eta esperientzien gordailua.

Bestalde, ALKARBIDEren Batzorde Eragileak 2002ko maiatzaren 3an egin zuen
bilera arrunteko aktan adierazten denez, erabat garrantzizkoa da lan mahaien eta
Batzorde Eragilearen jardunbidearen arteko koordinazioa, hots, bilerak koordinaturik
egin behar dituzte eta jakingarri guztien berri eman behar diote elkarri.

Irizpide horri jarraiki, Batzorde Eragileak bere oinarrizko helburua lortzeko, hau
da, egitura malgu eta noranahikoa izateko, izan behar lituzkeen jardun-ildo nagusiak
proposatu ziren:

1. BFAko Hizkuntza Gizarteratzeko Atalak udal eta mankomunitateen euskara
zerbitzuen eskaerak eta informazioak jasoko ditu ALKARBIDEren postontzian
(alkarbide@bizkaia.net). Haiek jaso ondoren formalizatu egingo ditu eta gero lan
mahaietara bidali, haietan azter ditzaten.

2. Aurrekontu-partida bat jarri da ALKARBIDE Bilguneak bere jardunerako beharko
dituen baliabide teknikoak eta giza baliabideak behar bezala finantzatzeko; partida
horretaz Batzorde Eragilea baliatuko da, BFAko Hizkuntza Gizarteratzeko Atalaren
bidez. Batzorde Eragileak ALKARBIDEk eskaturik jardungo du, batzorde horren
eginkizunak baitira Bilgunearen hiru organoak koordinatzea eta beraien arteko
komunikazioa eta harremanak ezartzea, baita ere orotariko aholkularitza,
ALKARBIDEren jarduera aurrera doan heinean.

3. Arlokako lan mahaiak eratzeari dagokionez, 4 lan mahai sortu dira, udal eta
mankomunitateetako eredu soziolinguistikoen arabera. Lan mahai bakoitzeko
koordinatzaileak mahaiaren bileretarako deialdiak egingo ditu, eta beronekin batera,
Batzorde Eragilearen kide batek sinatuko du deialdia eta horren berri eman udal
guztietako alkateei. Bilera bakoitzaren ondoren, lan mahaietako koordinatzaileek
informazio-idazkia bidaliko diote Batzorde Eragileari, posta elektronikoz. Lan
mahaietako koordinatzaileekin egin beharreko bilerak Euskara Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan egingo dira; beharrezkotzat jotzen denean,
bilerak EUDELen bulegoetan edo Eusko Jaurlaritzak Bilbon dituen lokaletan egingo
dira, Bilgunea erakundeartekoa dela islatzeko.
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4. Organo guztiek elkarri gauzak proposatzeko erabili beharreko "Protokoloa"1

taxutuko da. Prozedura hori agiri batean agerraraziko da eta Bilgunearen web gunean
azalduko da; horrela, haren bidez (eta horrelaxe soilik) Bilguneko organoek
proposamenak aurkeztu ahal izango dizkiote Batzorde Eragileari; hark aztertu egingo
ditu, eta, bidezko baderitzo, abiarazi egingo ditu. Protokolo horren helburua da
Bilguneko kide guztiek jardunbide eurak izan ditzatela, ahalik koordinatuen eta
azkarren jarduteko.

5. ALKARBIDE Bilguneak www.bizkaia.net web orrian duen gunearen bitartez
bideratuko du euskararen arloko aholkularitza-lana, batez ere, 5 000 biztanletik
beherako udalerriekin, gehienek ez baitute euskara zerbitzu berariazkorik.

6. ALKARBIDEk, bizkaia.net web gunean, Bilguneko organo guztien aktak jarriko dira,
behin onetsi ondoren, jende guztiaren aztergai egon daitezen.

Horrenbestez, irizpide horiek guztiak kontuan hartuta, ondokoa proposatzen du
ALKARBIDEk, arestion aipatu ditugun lau esparruak banan-banan hartuta.

2.1. KOORDINAZIOA

Koordinazioari dagokion atala behar bezala kudeatzeko asmoz, bost arlo
jorratzea proposatzen dugu:

2.1.1. Kudeatzailetza

Edozein administrazio proiektutan bezala, zeharo zabalduta egon ohi diren “eri”
bi saihestu behar ditugu: “bileritisa” eta “aktitisa”. Jakina denez, gisa honetako ekimen
administratiboak abiarazten direnean, bilerei ekiten zaie, eta horiei buruzko aktak
idazteari. Batzorde artezkariaren bilerak, batzorde eragilearen bilerak, azpibatzordeen
bilerak, lan taldeen bilerak, teknikarien batzordeen bilerak, horien azpibatzordeen
bilerak… eta horiei guztiei dagozkien aktak egiten dira. Bilerak, jakina, egin
beharrekoak dira, ALKARBIDEri darion proiektuak funtzionatuko badu; baina, sarri
askotan, organo betearazle eraginkor baten hutsunea sumatzen da Administrazioak
abiarazten dituen zenbait egitasmotan, egin-eginean ere, batzorde guztiak eta lan talde
guztiak modu eragingarrian erakartzeko eta errealitate jakinei loturiko irtenbideak
emateko gai den organo praktiko baten hutsunea.

“Eri” bi horiek saihesteko, nahitaezkoa da kudeatzailetza eratzea, teknikari
koordinatzailearen eginkizunak betetzeko.

Arrazoiak:

1. ALKARBIDEren asmoa aholkularitza zerbitzu integrala izatea da. ALKARBIDE
bilguneak laguntza praktikoa eskaini behar du, eta hori, nahitaez, teknikari

                                                          
1 Ikus 'Alkarbide Bilgunea. Harremanetarako Protokoloa'.
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koordinatzaile/kudeatzaile batek bideratu behar du, era askotako laguntza eman
beharko baitu:

− Kontsultei zuzenean erantzun, posta elektronikoz, telefonoz eta, sarri askotan,
zuzenean (teknikari horrek, maizetan, udaletara joan beharko du, beren beregi).
− Materialak zuzkitu.

− Zerbitzu enpresen berri eman (zerrenda eguneratuak beharko ditu, eta enpresokin
hartu-emanetan izan, zer eskaintzen duten, epeak, arloak…). ALKARBIDEren
Kabinete Teknikoarena egin beharko du.

− ALKARBIDEk www. bizkaia.net web gunean duen tokia kudeatu. ALKARBIDEren
bitartekorik behinena www.bizkaia.net web gunean izango duen esparrua izango da.
Web gunean dagoen informazio guztia eguneratu egin behar da, material berriak sartu,
linkak prestatu, proiektuen zein albisteen berri eman… Lan horrek, jakina, dedikazio
berezia behar du, eta ez web orrialdeari noizean behin begiratu bat ematea.

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren Hizkuntza Gizarteratzeko Atalak beste mila zeregin
dauzka bere arloan, eta oso zaila izango litzateke ALKARBIDEri dedikazio berezia
eskaintzea, proiektuak dedikazio berezia ez ezik DEDIKAZIO OSOA eskatzen duelako.
Izan ere, alkarbide@bizkaia.net posta helbide horretara helduko diren mezu guztiak
kudeatzen ere lan izugarria egin beharko da, Bizkaiko udalak asko eta asko baitira, eta
eskabideak ere asko eta asko izan baitaitezke.

Kudeatzailetza horren ardura bideratuko da, administrazio kontratazioaz
egokien suertatzen den formula erabiliz, eta lana burutzeko ondoen ikusten diren
moduak bideratuko dira.

2.1.2. Agerkaria, ALKARBIDEren adierazpidea

Ezinbestekoa da ALKARBIDE bilguneak bere adierazpidea aldiro argitaratzea,
AGERKARIA, hain zuzen ere, beren beregiko adierazpidea taxutzea. Adierazpide hori
bikoitza izatea proposatzen dugu:

a) Bizkaiko Foru Aldundiaren bizkaia.net web orrialdean ALKARBIDEri dagokion
eremuan argitaratzea. Bertako ikono baten klik eginez, ALKARBIDEren adierazpidea
agertuko litzateke. Batzorde eragileak erabakitzen duen maiztasuna izan dezake.

b) Paperean argitaratzea. Oraindik, euskarri fisikoa esku artean izateak badu
garrantzirik, eta ez da gauza bera pantaila baten aurrean jarri behar izatea eta
eskuetan orri batzuk hartzea. Paperezko adierazpidea ateratzeak garrantzi handia du,
udaletxeetan jende askoren eskura egongo delako, eta askorentzat albisteak eta
berriak irakurtzeko bide bakarra delako.

Agerkariaren edukiak:

 Udaletan euskararen eta kulturaren arloan egingo diren ekintza guztien agenda
zehatza, daten arabera zein herrien arabera ordenatua.
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 Udaletan euskararen eta kulturaren arloan egingo diren ekintza guztien azalpen
laburra. Xedea: laburki ahalik eta informaziorik zehatzena ematea.

 Udaletan euskararen eta kulturaren arloan egin diren ekintza guztien kronika eta
balantzea.

 Euskal Herrian, Estatuan zein mundu osoan hizkuntzei eta kultura arloari loturik
burutzen diren ekintzen berri ere emango da, eta berton lantzeko ahalbideak edo
aukerak aztertuko.

 Euskara zerbitzuetan diren berriak jakinaraziko dira: teknikarien aldaketak,
ordezkapenak, euskara zerbitzu berrien sorrera…

 Interesgarriak diren deialdi publikoak jasotzea.

 Administrazioaren beste sail batzuen edo unibertsitate edota eskolen berri ematea:
ekimenak, matrikulazioak, ikastaroak, jardunaldiak…

 Lagungarriak: euskara teknikariek lagungarri izan ditzaketen bitarteko informatikoak
eta bestelako baliabideak eskaintzea.

 ALKARBIDEren beraren ekimenen berri ematea, akten laburpenak egitea…

 Adierazpideak proposamenak egiteko txokoa ere izango du: ideiak bidaltzekoa,
iradokizunak ematekoa, kritikak egitekoa… Irakurleen txoko moduko bat izango da,
euskara teknikarientzat, arduradun politikoentzat zein edozein interesaturentzat zabalik
egongo dena.

AGERKARIA aldiro argitaratzeak ALKARBIDE beti “bizirik” egotea ekarriko du,
haren bidez, besteak beste, gutxieneko ekintza batzuk eta gutxieneko informazio bat
bermatu beharko ditu eta.

2.1.3. “ALKARPOST” zerbitzua

Azken aldion asko ere asko zabaldu dira “groups” ereduko posta zerbitzuak, hau
da, talde korporatiboek euren arteko komunikazio eraginkorrari ekiteko erabiltzen
dituzten posta zerrendak. Horietan zabalduenak YAHOO Groups zerbitzuak dira;
berbarako, gune horretan kokatuta dago ITZULPOST zerbitzua ere, Euskal Herriko
itzultzaile eta interpretariek elkarri mezuak bidaltzeko erabiltzen duten posta zerrenda,
alegia. Bide horretaz baliatuz, itzultzaileek berehala jasotzen dituzte beren lanerako
behar dituzten gaiei buruzko erantzunak, aholkuak, iradokizunak etab. Ondokoa da
erabiltzen duten gunea: http://groups.yahoo.com/group/itzul

Ildo horri jarraiki, ALKARBIDEk ere bere posta zerrenda sor dezake, eta
horretarako ALKARPOST (adibidez, http://groups.yahoo.com/group/alkarbide gunea
hartuz). ALKARPOSTen mantentze informatikoa LANTIK erakundeari dagokio, eta
berak izango du posta zerrenda horrek egokiro funtziona dezan ardura.
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ALKARPOSTen abantailak:

1. Interesatuaren mezua ez da leku edo helbide bakarrera iristen. Zerrendakide
guztiek hartzen dute, aldi berean eta atoan. Horrek esan nahi du bat-bateko zerbitzua
eskainiko duela, interesatuari hainbat lekutatik helduko baitzaizkio erantzunak, eta ziur
aski erantzun horietako bat izango da behar duen irtenbidea, edo horretan emango
zaio eskatu duenaren informazioaren berri. Horrela, noski, zeharo hoberentzen da
galde-erantzunen bidea.

2. Ikuspegi korporatibotik begiratuz gero, ALKARPOSTek euskara teknikarien eta arlo
horretan interesa duten pertsonen “taldetasuna” areagotuko du, elkarrekin egunero eta
uneoro “harremanetan” egoteko aukera eta bide aproposa eskaintzen baitu.
3. Posta zerrendari dagokion zerbitzua ez da inoiz desaktibatzen, hau da, ez du
ordutegirik. Baldin inor badago sarean lanean, beti dago mezua bidali eta erantzuna
ematea. Zerrendakideek beti edukiko dute esku-eskura.

4. Zerbitzu merkea da: posta elektronikoz mezu arrunt bat bidaltzeak daukan kostu
hutsa baitu.

2.1.4. Newsletter zerbitzua

Zerbitzu honek ere zuzeneko lotura dauka posta elektronikoarekin, ALKARBIDEk
bizkaia.net web orrian duen gunearekin eta, batik bat, bilgunearen adierazpidearekin.

Newsletter zerbitzua sarri erabiltzen dute aldizkariek eta bestelako argitalpenek,
irakurleei hurrengo zenbakiaren edukiak posta elektronikoaren bidez bidaltzeko.
Funtsean, zerbitzu hori harpidedunentzako posta bitarteko adierazpidearen
aurrerapena da, edukien berri emateko erabiltzen dena.

Sistema oso azkarra da, eta ALKARBIDEren adierazpidearen berri emango du,
harpidedun guztiek harako zuzeneko irispidea izango baitute beren korreotik bertatik.

2.1.5. ALKARBIDE www.bizkaia.net web gunean kokatzea

Egun, ALKARBIDEk bere tokia du www.bizkaia.net gunean, Kultura Sailaren
barruan. Eremu horretan bi gauza daude une honetan:

a) Martxoaren 12ko 1298/2002 FORU AGINDUA, ALKARBIDE Bilgunearen Batzorde
Artezkariko eta Batzorde Eragileko kideak izendatuko dituena (PDFetan eskura daiteke
testu osoa).

b) “Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuak” deritzon txostenaren
testua (PDFetan eskura daitekeena).

Euskara teknikarientzako extranet sistemaren bat abian jartzen ez den artean
(HPS galdekizun bat egiten ari zaie euskara zerbitzuetako teknikariei, telekomunikazio
arloko enpresa batekin elkarlanean zerbitzu horietarako “extranet” sistema abiarazteko
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asmoz), egokia izango litzateke egun diren bitartekoak erabili eta interesatuei erarik
eraginkorrenean ematea.
Horretarako, labur bada ere, ondokoa proposatzen dugu. ALKARBIDEri Kultura
Sailaren barruan esleitu zaion eremuan, ondokoak eskaintzeko:

a) Martxoaren 12ko 1298/2002 FORU AGINDUA, ALKARBIDE Bilgunearen Batzorde
Artezkariko eta Batzorde Eragileko kideak izendatuko dituena (PDFetan eskura daiteke
testu osoa).

b) “Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuak” deritzon txostenaren
testua eta horren egunerapen iraunkorra (PDFetan eskura daitekeena).

c) ALKARBIDEren (Bizkaiko Toki Erakundeen Euskara Zerbitzuen Bilgunearen)
batzorde eragilearen bilerei buruzko akta onetsiak.

d) Organo guztiek elkarri gauzak proposatzeko bete beharreko "Protokoloa".

e) Dokumentuen gordailua, zeinetan ondokoak bilduko baitira:

− Euskararen hedakuntzarekin zerikusia duten deialdiak egiteko ereduzko oinarrien
bilduma estandarrak.
− EUDELek laster argitaratuko duen “Administrazio-kontratuak (I) Administrazio-
baldintza zehatzen agiri-ereduak eta agiri horiek idazteko jarraibideak.” testu-
bilduma.
− Euskarari buruzko udal ordenantzen bilduma orokorra.
− Herrietako euskara plan zehatzen testuak.

f) ALKARBIDEren adierazpidea. Atal hori 2.1.2. puntuan jorratu dugu zehatz-mehatz.

g) FAQ saila. ALKARBIDEren jarduerei buruzko galderarik arruntenei erantzuteko
saila; hori guztia Alkarbidek www.bizkaia.net web orrian duen lekuan azalduko da.

h) Estekak edo linkak. ALKARBIDEren jarduera-esparruarekin loturik dauden esteken
zerrenda: HPS, IVAP, EUDEL…

i) Glosategiak. Euskara zerbitzuei lagungarri gerta dakizkiekeen glosategien zerrenda
erabilgarria.

2.2. PRESTAKUNTZA

Esana dugunez, ALKARBIDEk era guztietako trebakuntza eskainiko du, bai
praktikoa eta bai teorikoa. Bilgunearen asmoa da aditu eta espezialisten ikastaroak,
jardunaldiak eta komunikazioak antolatzea.

Jakina denez, prestakuntza lan honetan parte hartu behar lukete euskara
sustatzeko eta normalizatzeko zereginean diharduten herri erakunde guztiek. Beraz,
trebakuntzaren gai hau elkarlanean jorratu beharreko arloa izango da, erakunde
bakoitzari eta horren barruko sailari dagozkion eskumenen arabera (Bizkaiko Foru
Aldundiren Euskara Sustatzeko Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailaren
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza zein Hezkuntza Saila eta EUDEL). Izan ere,
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EPBN udal mailan egokiro garatu ahal izateko, herri erakunde horien guztien esku-
hartzea aurreikusi behar da, bakoitzari dagokion eremuan eta eran. Horrez gain,
enpresa, unibertsitate zein euskalgintzako aditu espezializatuen laguntza ere
aurreikusten da.

Horrela, bada, trebakuntza hori bi modutan gauza daiteke:

a) Ikastaroak Aldundiaren, EUDELen edo Eusko Jaurlaritzaren lokaletan zentralizatuta.

b) Material hutsak sortuz eta euskara teknikariei beste barik bidaliz.

Ildo horri jarraituz, bi aukera horiek elkarren osagarri gerta daitezkeela kontuan
hartuz, ondokoak izaten ahal dira landu daitezkeen ikastaro edo trebakuntza saioen
arloak:

2.2.1. Prestakuntza emateko arloen zehaztapena

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia
1998ko uztailaren 28an onetsi eta Eusko Legebiltzarrak egitasmo horri 1999ko
abenduaren 10ean oniritzia eman zionez geroztik, plana jasotzen duen agiria da
EAEko herri erakundeek euskara sustatzeko erabiltzen duten lanabesik
garrantzitsuena.

Gogora ekar dezagun EBPNren helburu nagusia hizkuntz politikako neurriak
erabaki eta bultzatzea dela, euskaraz bizi nahi duten herritarrei beharrezkoak dituzten
aukerak bermatzeko, hots, euskararen aldeko urratsak areagotzea Euskal Herrian,
maila pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko.

Helburu estrategikoak hiru dira: 1) familiaren, eskolaren edo euskalduntzearen
bidez belaunaldiz belaunaldi eta etenik gabe euskararen jarraipena lortzea; 2)
euskarazko kalitatezko ekoizpen eta zerbitzuak eskainiz euskararen gizarte-erabilera
bermatzea, aurrerantzean euskaldunok euskara hizkuntza baliozko eta atsegingarritzat
jo dezagun eta ondorioz euskarak interesa eta prestigioa lor ditzan; eta 3) kultura,
komunikabide, publizitate edo hizkuntz corpusaren plangintzaren bitartez euskara
elikatzea, euskararen kalitatea hobetzeko eta hiztunei errekurtso gehiago eta hizkuntz
gaitasun handiagoa emateko.

Helburu estrategikoak azaldutakoan, Planak helburu estrategiko bakoitza
jadesteko jorratu behar diren bide edo jardun-esparruen berri ematen digu, bai eta
jardun-esparruotan aplikatu beharreko 91 oinarrizko neurri proposatzen ere.
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Hona hemen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren helburuak eta helburuok erdiesteko
jorratu behar diren jardun-esparruak modu eskematikoan:

EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLAN NAGUSIA

HELBURU NAGUSIA:
Euskara Biziberritzeko Planaren helburu nagusia hauxe da: hizkuntz politikako neurriak
erabakitzea eta bultzatzea euskaraz bizi nahi duten herritarrei beharrezkoak dituzten aukerak
bermatzeko, hots, euskararen aldeko urratsak areagotzea Euskal Herrian, maila
pertsonalean, sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko.

1. Helburu estrategikoa:
Euskara

ondorengoetaratzea

2. Helburu estrategikoa:
Euskararen erabilera:

Euskararen aldeko
zerbitzugintza

3. Helburu estrategikoa:
Euskararen elikadura

Jardun-esparruak:

* Irakaskuntza
* Euskalduntze-
alfabetatzea
* Familia bidezko
jarraipena

Jardun-esparruak:

* Administrazioa
* Informazioaren eta
komunikazioaren teknologia
* Aisia
* Kirola
* Erlijioa

Jardun-esparruak:

* Corpus plangintza eta
euskararen kalitatea
* Komunikabideak: telebista,
irratia eta prentsa idatzia
* Liburugintza
* Publizitatea
* Kultura

Horrez gainera, Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia gidari, Euskal Autonomia
Erkidegoko udaletan garatzeko moduko plan xehekatuak egin dira, udalek euskararen
erabilera areagotzeko lanetan erreferentzia egokitua izan dezaten. Horretarako,
esparru bakoitzari dagozkion ekintzen zerrenda eta horien garapena jasotzen dituen
“Udal Ereduen araberako Hedapena” txostena gauzatu du Eusko Jaurlaritzaren Kultura
Sailak, betiere udalen egoera soziolinguistikoa eta biztanleen kopurua aintzat hartuta.

Aipatutako guztia dela eta, ALKARBIDEk eman beharreko prestakuntza
ezinbestean lotu behar zaie plan honetako edukiei; era berean, trebakuntza honek
tresna osagarria izan behar luke, egitasmoan jasota dauden helburu estrategikoak
garatu eta helburuotako esparruen araberako ekintzak abiarazteko.

Beste alde batetik, euskara zerbitzuen zereginik garrantzitsuenetariko bat izaten
da udaleko jardunbidean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana gauzatzea.
EBPN-n ekintza hau lehentasunezkotzat jotzen da, udal eredu guzti-guztietan. Orain
arte Bizkaian egindako era honetako planak ez dira gehiegi izan eta arlo hau bizkortu
beharra dago herritar elebidunen hizkuntz eskubideak bermatuak izan daitezen.

Azken atal horri lotua, euskaraz ekoitzi edo euskarara itzultzen diren agiri
idatzien kalitatea bermatu behar izaten dute euskara zerbitzuek edota, batzuetan,
horien menpekoak diren itzulpen zerbitzuek. Administrazio hizkeraren kasuan, azken
urteotan aurrerapen asko egin dira eta teknolekto honi dagozkion terminoak pentsatu
baino bateratuago daude eta administrazio hizkera uste duguna baino landuago.
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Gauza bera esan beharko litzateke bizkaieraz idazten duten udalei dagokienez;
kasu honetan, bizkaieraz idazteko jarraibide eta irizpide zehatzen inguruko
prestakuntza eman beharko litzateke.

Azkenik, normalizazio atalei lagun diezaieketen erreminta berriak zehaztu behar
dira. Txosten honetan oso lagungarriak izan daitezkeen baliabide biren gaineko
ikastaroa egitea proposatzen dugu, TRADOS eta Interneten ingurukoa, hain zuzen ere.

2.2.1.1. EBPN eta lehentasunezko esparruak eta ekintzak

Ez dago esan beharrik euskara teknikariek prestakuntza eta trebakuntza maila
ona dutena. Edozelan ere, EBPN-k zehazten dituen helburu nagusien barruko
esparruak eta horietariko bakoitza lantzeko ageri diren ekintzak oso ugariak dira, eta
gizarte arlo desberdin mordo bati eragiten diote. Hori dela eta, prestakuntzaren
lehenengo fase batean Plan Nagusian lehentasunezkotzat hartzen diren esparru eta
ekintzarik eragingarrienak aukeratuko dira, eta horien gaineko trebakuntza saioak edo
ikastaroak eskaini. Hori guztia esparruka eta ereduka gauzatuko da, EBPNk
ezarritakoaren itzalpean, Plan Nagusiak proposaturiko zortzi ereduak lau eredura (A,
B, C eta D eredua) ekarrita2.

Prestakuntza mota hau emateko abiapuntu modura, esan bezala, EBPNren
helburu estrategikoek jasotzen dituzten jardun-esparruak eta horiek garatzeko ekintzak
zehatz-mehatz aztertzea aurreikusten dugu, aurreko lerroaldean zehaztutako udal
ereduen arabera. Behin edukiak zehaztu eta gero, ikastaroa albait egokien
bideratzeko, ezinbestekoa izango da ALKARBIDEk esparru bakoitzaren zuzeneko
ardura duen herri erakundearen koordinazioa eskatzea eta elkarlana lantzeko bideari
oratzea, bai eta euskara teknikarien beharrizanetara egokitzen den egitarau bat
osatzea ere.

Horrez gain, trebakuntza mota honi ahalik eta osotasunik handiena ematearren,
euskalgintzako enpresa, espezialista edo erakundeen esku-hartzea aurreikusi beharra
dago, EBPN-n zehaztutako makina bat ekintza horien laguntzaz besterik ezin gauza
daitekeelako.

Laburbilduz, ALKARBIDEk egitarau zehatz eta egokia prestatu beharko du,
EPBNren edukiak landu eta hizkuntz normalizaziorako teknikariek plana gauzatzeko
argibiderik gehien izan dezaten. Hori guztia, aipatu dugun legez, modu koordinatuan
gauzatu beharko da, herri erakundeen arteko elkarlana sustatuz eta euskalgintzako
aditu zein enpresen ekarpenak kontuan hartuz.

                                                          
2 Gai honi dagokionez, esan beharra dago EBPN-k zehazten dituen A1, A2, B1, B2, C1, C2 eta D udal
ereduak A, B, C eta D ereduetara murriztea proposatzen dela, Bizkaiko udal eta mankomunitateen sarea
nahiko zabala izan arren, ez baita hain prestakuntza atomizatua eskaintzeko bezain orokorra. Gainera,
5.000 biztanletik beherako udalerrietako euskara teknikariei ere prestakuntzan parte hartzeko aukera
eman beharko litzaieke. Beraz, ereduak lau besterik ez izatea (A, B, C eta D) eta 5.000 biztanletik
beherako udalerriak euskaldunen kopuruaren arabera sailkatzea proposatzen da, biztanle kopuruaren
irizpidea alde batera utziz eta udalerri bakoitzaren euskaldunen kopurua lehenetsiz. Izan ere, alde batetik
prestakuntzan parte hartzeko gutxieneko teknikari kopurua behar da, eta, bestetik, Plan Nagusian sailkatu
barik geratzen diren 5.000 biztanletik beherako udalerrietako teknikariei ere bide egoki bat opetsi behar
zaie herriko egoera soziolinguistikotik hurren dagoen eredu jakin baten araberako plangintza egin dezaten.



13

2.2.1.2. Udaleko jardunbidean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana

ALKARBIDEk urtean-urtean aukeratu behar ditu plana garatzeko baldintzarik
onenak dituzten udalak, bai eta laguntza tekniko osoa eskaini ere, horrela, udalak
plana onetsi, taxutu eta garatzeko. Horretarako, lehenengo eta behin, udal horiek
planarekin bat datozela eta garatzeko konpromisoa dutela bermatu beharra dago.
Ostean, ALKARBIDEk plana garatzeko laguntza osoa eman beharko die.

Beraz, HPSren plangintza gauzatzeko ikastaroa ALKARBIDEko Batzorde
Eragileak izendatutako talde teknikoari emango dio. Ostean, ALKARBIDEk plana
hainbat udaletan garatuko dela bermatu behar luke. Edozelan ere, ikastaro mota hau
abian jarri aurretik, ALKARBIDEk plana onetsi, egin eta garatzeko konpromisoa duten
udalen zerrenda atondu behar luke. Zerrenda hori urtean-urtean berritu eta berrikusiko
litzateke, gero eta udal gehiagoren atxikimendua arian-arian baina eten barik lortu ahal
izateko.

Laburbilduz, prozedura honen bitartez, ikastaroa eman aurretik, lehentasunezko
ekintza hau burutuko dela bermatu gura dugu, udalen aldez aurretiko atxikimendua
lortuz, beharrezko laguntza teknikoa emanez eta udal horiek plana garatzeko baliabide
egokiez zuzkituz.

2.2.1.3. Administrazio hizkera

Administrazio hizkera lantzea izango du xede nagusi. Nahiz eta azken urteotan
euskarak izugarrizko urratsak eman normalizaziorako bidean, oraindino modu askotara
idazten ditugu administrazio testuak, eta hori guztiz agerikoa da udaletatik iristen diren
idazkiei dagokienez. Batasuna lortzea da ekimen honen helburua, administrazio arloan
euskaraz zuzen, txukun eta modu bateratuan idaztea, alegia. Horretarako ez da
nahikoa lexikoa lantzea, arazo hori hiztegi on batez konpon baitaiteke. Kontua da
administrazio hizkeraren estilo liburua taxutu behar dela, eta horretarako ondoko arlo
hauek jorra daitezke:

Administrazio hizkeraren oinarriak. Euskararen errekurtsibotasuna. Joskeraren
alorreko baliabideak. Terminoak zuzen erabiltzen ikasteko ikastaroa. Kasu praktikoak.

ALKARBIDEren web gunean jarriko diren administrazio testu-ereduez baliatzeko
ikastaroa.

2.2.1.4. Bizkaieraz idazteko jarraibide eta irizpideak

kastaro honen bitartez, bizkaieraz jarduten duten udalen hizkuntz prestakuntza
hobetu eta hizkuntz kalitatea bermatu gura dugu; izan ere, bizkaieraren inguruan
nahasmen handia izan da, udaleko beharginek idazteko jarraibide eta irizpide lar argi
eta bateraturik izan ez dutelako. Guztiarekin ere, une honetan, Euskara Sustatzeko
Zuzendaritza Nagusiaren ekimenez, Labayruk “Bizkai euskeraren jarraibide liburua”
argitaratu zuenetik, bizkaiera batu eta estandarra egiteko aurrerapauso nabarmena
eman da, tokian tokiko berezitasunak gorabehera. Horrez gainera, Euskara Sustatzeko
Zuzendaritzaren laguntzaz, bizkaiera sustatzea helburu duten beste erakunde batzuk
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sortu dira, berbarako Bizkaie aldizkari elektronikoa egiteaz arduratzen den Bizikai
kultur elkartea.

Beraz, bizkaieraren hizkuntz kalitatea eta idazkeraren irizpide zein jarraibide
bateratuak bermatzeko behar adinako erakunde eta baliabide ditugula gogoan izanik,
ALKARBIDEk bizkaieraren inguruko trebakuntza saioak eskaini behar dizkie eredu
honi jarraituz idazten duten udalei. Ikastaroak euskara teknikari ez eze bizkaieraz
ekoizten duten behargin guztiei ere zuzendu beharko litzaieke, behar--lekuan bertan
ahal dela.

2.2.1.5. Normalizazio atalei lagun diezaieketen erremintak: TRADOS eta Internet

Translator’s Workbench euskara teknikariei eta itzultzaileei oso lagungarri suerta
dakiekeen programa da. Euskara teknikarien beren beregiko zereginetako bat
itzulpenak egitea izan ez arren, oraindik hainbat testu euskaratu behar izaten dituzte
euren eguneroko jardunean edo agiri horiek euskaratzeko agindua eman. TRADOS
(Translator’s Workbench) merkatuan dagoen produktua izan arren, ia garau batek ere
ez du erabiltzen. Hala ere, bereizi behar dira euskara teknikariaren eta itzultzailearen
zereginak, euskararen eretzean behar diren lanpostuak argi eta garbi gera daitezen.
Betiere, eginkizunok bereizi beharrekoak diren arren, baliagarri deritzogu erreminta
hauek erabiltzeko ikastaroak egiteari.

Horrenbestez, TRADOSek gauza on bi ditu:

a) Itzulpenak egiteko denbora izugarri gutxitzen duela (ereduzko idazkiez eta behin eta
berriro errepikatzen diren testuez ari gara).

b) Itzulpen seguruak ematen dituela. Izan ere, TRADOSek itzulpen--memoriekin
funtzionatzen du, eta horrek esan nahi du gaztelaniazko testu baten ordaina BETI
izango dela bera euskarazko bertsioan.

Horrez gain, TRADOSek baditu beste aukera batzuk ere: MULTITERM
(glosategiak edo datu-base terminologikoak kudeatzeko sistema informatikoa),
TagEditor, T-window, WinAlign, etab., eta horiek ere lagungarri gerta dakizkieke
euskara teknikariei.

Beste alde batetik, Internetek hainbat baliabide eskaintzen ditu eguneroko lanean
erruz erabil daitezkeenak. Sarri askotan, teknikariek intuizioz nabigatzen dute sarean,
irizpide teknikorik erabili gabe. Trebakuntza ildo honi dagokionez, ondoko bost arlo
hauek landu behar lirateke Interneten erabilera hoberentzeko asmoz:

a) Euskarazko datu-baseak atzitzeko gida.

b) Euskal kulturaren alorreko ekimenak Interneten.

c) Deskargak egiteko gunerik garrantzitsuenak.

d) Euskarazko materialak biltzeko eta osterantzeko bilaketak egiteko teknika edo
sistemarik egokienak.
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e) Esteka nagusien zerrenda xehekatua.

Arlo hau, jakina, gero eta garrantzitsuagoa izango da eguneroko lanari
dagokionez, eta honi buruzko ikastaroak ezinbestekoak eta sarri egin beharrekoak
izango dira epe laburrean.

2.2.2. Beste administrazio batzuen esperientzien berri ematea

Zuzeneko prestakuntza edo trebakuntza mailan barik, informazio mailan
murgiltzen gara kasu honetan (agian esperientzien gordailuan ere sar daiteke atal hau,
nahiz eta berez bestelako alorra izan). Kontua honakoa da: bi hizkuntza ofizial
(jatorrizkoa eta estatukoa) dituzten administrazioek hizkuntzaren hedapenean eta horri
loturik dagoen eremu tekniko eta kulturalean dituzten ekimenak, proiektuak eta
eskarmentua jasotzea.

Bi dira adibiderik argienak (eta hurbilekoenak):

a) Kataluniako esperientzia. Arlo honetan inor aritua bada, hori Kataluniako
Administrazioa da (hobe esanda, hango administrazioak, toki administrazioak ere
barne direlarik). Administrazio diferenteetako teknikariak ekar ditzakegu euren
eskarmentua azaltzeko eta esperientzia horiei buruzko monografikoak emateko.
Horrez gainera, Katalunian badira gizarte zibila ezin hobeto islatzen duten ekimenak
ere; horietako bat “Hotels d’entitats” deritzon erakundea da. Ekimen horretara biltzen
dira gizarte zibilean katalanaren garapen, sustapen eta hedapenean aritzen diren talde
eta kolektibo guztiak. Administrazioak biltzeko lokalak ematen dizkie, bai eta
baliabideak eta bitarteko elektroniko eta teknikoak beste elkarte batzuekin
konpartitzeko aukera ere; horrezaz gainera, diru-laguntzak ematen dizkie, ekintzei
buruzko memoria bat eta gastuen justifikazioa egitearen truk. ALKARBIDEren aburuz,
Toki administrazioan ere horrelako ekimenak antola daitezke, udaletako euskara
zerbitzuak biltzen dituen ALKARBIDEk sustatuta, halako moldez non euskara
teknikariek edo beren beregi kontrata daitezkeen dinamizatzaileek euskararen eta
euskal kulturaren inguruko talde, kolektibo eta elkarteekin harremanetan jarriko baitira,
eta “hotels d’entitats” horietan ohiko diren prozedurak eta bitartekoak eskainiko
baitizkie. Horrek guztiak zer dakarkio udalari? Euskalgintzan eta kulturgintzan
dinamizazio izugarria, taldeen lankidetza eta Administrazioarekiko lotura (diru-
laguntzak ere tarteko direla, noski). Hala ere, badakigu jakin Euskal Herriko eta
Kataluniako egoera arras bestelakoak direna, baina uste dugu erreferente modura
erabil dezakegula katalanen eskarmentua, gure egoerara moldatuz, jakina.

b) Québec-eko eta Flandriako esperientziak. Québec-en eta Flandrian aitzindariak dira
elebitasun politikak lantzen, abiarazten eta bideratzen. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren
Kultura Sailak harreman sendoak ditu Québec-eko hizkuntz arloa kudeatzen duen
administrazio frankofonoarekin. Horien esperientziak ere baliagarriak izan daitezke, eta
ALKARBIDEk hitzaldiak antola ditzake (batez ere, hango toki administrazioen
esperientziei dagokienez). Beste irtenbide bat da elkarri materialak trukatzea, arlo hori
arras landua baitute.
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2.3. PROIEKTUGINTZA

Teknikariek eta euskararen alorrean lan egiten dutenek planak, proiektuak
eta egitasmoak eskatzen dituzte batik bat. Hori adierazi du Bizkaiko Foru
Aldundiaren azaroaren 20ko 175/2001 Foru Dekretuak, ALKARBIDE, Bizkaiko Toki
Erakundeen Euskara Zerbitzuen Bilgunea, eratu eta haren jardunbideari buruzko
araudia onetsi duenak: “Helburua egoera erreala ezagutzea zen, eta harrezkero
frogatu du zerbitzuek funtsean hiru laguntza mota eskatzen dituztela: koordinazioa,
prestakuntza eta trebakuntza, eta, azkenik, EGITASMOAK”. Ikuspegi horretatik,
proiektu hauek lehenetsiko dira:

− Udal eta mankomunitateetan bizkaieraren erabilera sustatzeko jarduerak.
− Euskara eta merkataritzarako egitasmoak.
− Beste lehentasun batzuk:
– Euskararen dinamizazioa herrietako era guztietako elkarte eta taldeetan.
– Herri aldizkariak bateratzeko eta modernizatzeko ekimenak.

Ekin diezaiegun bada, banan-banan.

2.3.1. Udal eta mankomunitateetan Bizkaieraren erabilera sustatzeko jarduerak

Jarduerak era askotakoak izan daitezke, besteak beste, ondoko hauek:

 Bizkaiko literaturaren aurkezpena. Atal honek bi alde izan ditzake: bata,
bizkaierazko liburu klasikoen ale zaharrak erakusten dituena (jendearen eskuragai);
bestea, bizkaierazko liburuak (orotariko literatura, oraingoa zein zaharra, ipuinak,
eskola-liburuak, testu pedagogikoak…) plazaratzen dituena. Hirugarren aukera
ondokoa izango litzateke: Bizkaiko literaturaren kioskoa muntatzea. Erakusketaren
alde batean, kiosko itxurako atal bat jartzea, eta horretan, egunkari batzuk uztea,
jendeak har ditzan. Egunkari itxurako ale horietan, Bizkaiko literaturaren idazlan
gogoangarrienak bilduko dira, argazkiak eta testuak jasoz.

 Bizkaieraren soinua. Bizkaiera bat eta asko direla erakusteko bide aproposa
bizkaieraren soinuak entzunaraztea izango litzateke. Horretarako, Bizkaiko mapa handi
bat atondu eta hautatuko diren herri batzuetan sakatuz (ukipen-pantaila izan daiteke,
edo botoi arrunt klasikoa) interesatuek Bizkaiko herrietako euskarazko esaldi bat edo
gehiago entzun ahal izango dute. Bitarteko horren kostua nahiko merkea izango
litzateke, zeren merkatuan badiren materialak erabil baikenitzake (Bizkaieraren
fonoteka, berbarako). Formatua baino ez litzateke taxutu behar: audio ekipo soil bat,
grabazioak eta aurreko panela, Bizkaiko mapa erakusten duena. Tramankulu honek
harrera ona eta arrakasta izango luke jendearen artean, denok nahi izaten baitugu
gure euskara edo albokoaren euskara entzun.

 Bizkaieraren doinua. Arestiko bideari jarraiki, Bizkaiko herri kanten selekzioa
eskaintzen duen panel interaktibo bat egongo da jendearen eskura. Kanta bati sakatu
eta minutu batez joko du. Jendeak aukeratuko du zein kantak jo behar duen, eta horrek
giroa ere alaituko du, bestelako girotze edo “anbientaziorik” behar izango ez delarik.
Horren kostua ere aski merkea izango da: dozena pare bat grabazio erregistratu eta
audio sistema soil batez eman, aurrean euskarri fisikoa jarriz (panel dekoratu bat edo
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bestelako euskarri fisikoa). “Euskararen Kantuteka”tik har daitezke Bizkaiko kanta
horiek.

Bizkaiari buruzko Informazioa / Turismoa: ezin dugu ahaztu jendaurreko
ekitaldiek sarri askotan izaten duten hedapen-funtzioa; izan ere, erakusketa horretan
nahitaezkoa da atal batean Aldundiak Bizkaiari buruz prestaturik dituen materialak
biltzea eta jendeari eskaintzea: Bizkaiari buruzko liburuxkak, nekazalturismoko
ekimenak, herrietako triptiko turistikoak… azken batean, Bizkaian turismoa sustatzeko
materialak. Horrez gain, pinak, pegatinak eta kamisetak ere jarri daitezke, aurreko
guztiaren osagarri.

2.3.2. Euskara eta merkataritzako egitasmoak

Arlo ekonomikoa euskaratzeak lanak ematen ditu, eta hori ondo asko dakite
Bizkaiko herrietako euskara zinegotziek eta euskara teknikariek. Diru arloa ukitzen
denean, euskararenganako atxikipenak lausotu egin ohi dira, eta salerosketa
kontuetan gaztelaniara jotzen da, badaezpada ere. Horrenbestez, atal honetan
planteatzen ditugun ekintzek erraz-errazak izan behar dute, eta, noski, dohainekoak.
Ondokoak izan daitezke ekimenotako batzuk:

Dendetan eta merkataritza-guneetan kartelak jartzea: “lehenengo berbea,
euskeraz”, “zergaitik ez euskeraz? eta antzeko esaldiak.

Jatetxeetako menuak edo enpresa eta dendetako produktuak eta katalogoak,
publikoarentzako denetariko oharrak eta abar dohainik euskaratzeko eskaintza. Hori
guztia bere gain har dezake udalak, eta nahiko zerbitzu merkea izango litzateke
gainera.

Enpresetako barne funtzionamendua euskaratzeko aukerak eskaintzea. Nominak,
fakturak, aktak, gutunak, eta, funtsean, enpresen, saltokien eta merkataritzako guneen
jardunbide arruntak euskaraz emateko bideak jartzea. Horrek jarraipen berezia behar
du, baina enpresa askok egin dute ahalegin hori. Ez gara euskara-planez mintzatzen
ari, horretarako beste mila bide daude eta; gure asmoa apalagoa da: enpresen eta
denden barne funtzionamendua euskaratzea, eta uste dugu ez dela gutxi, herrietan
nabarmenkiro igarriko litzatekeelako.
Horretarako guztirako, jakina, udaletako euskara teknikariek edo ALKARBIDEk beren
beregi jar ditzakeen dinamizatzaileek herrietako merkataritzako arlo osoaren jarraipen
zehatz eta zorrotza egin beharko dute, jendea animatuz eta interesatuen gain-gainean
egonez.

2.3.3. Beste lehentasun batzuk:

Euskararen dinamizazioa herrietako era guztietako elkarte eta taldeetan.

Funtsezkoa da, euskarari dagokionez, herrietan benetako eragileak diren kirol
taldeak, abesbatzak, elkarteak eta abar euskararen erabileraren mundura erakartzea.
Horri begira, ALKARBIDEk ezarriko ditu beharrezko giza baliabideak eta eskuarte
materialak.



18

Baina, aldi berean, ALKARBIDEk jakin daki izugarrizko eragina izango lukeela
honelako mugimendu batek, batez ere, beti gaztelaniaz funtzionatu duten zirkuitu
osoak euskaraz funtzionatzera eroango genituzkeelako (esaterako, futbol taldeak
aktak, jakinarazpenak, zirkularrak, epaileei egiten zaizkien ohartarazpenak... euskaraz
igortzen hasten badira eta berariaz eskatzen badute erantzuna ere hizkuntza horretan
egitea nahi dutela).

Lan mahaien eskakizunak jaso ondoren, Bizkaiko herri guztietako elkarte eta
taldeek Alkarbideren asmo honen berri izan behar dute, eta ALKARBIDE Bilgunea,
bere lan mahaietako koordinatzaileen bidez, elkarte eta talde horien guztien asmoak
eta proposamenak jasotzen hasiko da, eta geroago, bidezko bada, behar diren
eginkizun guztiak bideratuko dira.

Herri aldizkariak bateratzeko eta modernizatzeko ekimenak.

Makina bat dira Bizkaiko Lurralde Historikoko hiriburuan eta herrietan
argitaratzen diren aldizkariak. ALKARBIDEk uste du merezi duela aldizkari horien
inguruan bi arlo lantzea: a) alde batetik, modernizatzea, sistemak eguneratzea, sarera
ekarri eta etorkizunerako prestatzea, kudeaketa erraztu eta bateratzea... eta, b) ahal
den neurrian, hizkuntza, estiloa, idazkera... zaintzea.

ALKARBIDEk jakin daki argitaratzen diren produktuak era askotakoak direla,
horietako bakoitzaren helburuak eta hartzaileak/irakurleak erabat direla desberdinak,
baina uste du arlo garrantzitsua dela aldizkariok herritar askoren eskuetara heltzen
direlako eta erabat daudelako sustraituta.

Beraz, proiektu hau abiatzeko irizpide orokor batzuk ezarrita, Bizkaiko Foru
Aldundiak euskarazko argitalpenak egiteko ematen dituen laguntzen deialdiarekin
koordinatuta, arlo hauek lantzen has daiteke Bilgunea.

2.4. ESPERIENTZIEN GORDAILUA

Lehenago ere adierazia dugunez, ALKARBIDEk egon dauden eta egin diren
esperientziak jorratu eta hedaraziko ditu, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako
euskara zerbitzuetan eta bestelako erakundeetan burutu eta arrakasta izan duten
kanpainen eta egitasmoen berri emanez.

Bizkaiko Udal eta Mankomunitateetako Euskara Zerbitzuei buruzko txostenaren
egunerapena egiten denean, Udalerrietan burutu diren egitasmo eta kanpainen
inbentarioa eta ekintzoi buruzko balorazioa egin behar du ALKARBIDEk.

Inbentario eta balorazio hori ALKARBIDEren web gunean kokatu behar da,
interesatu guztien eskura egon dadin, eta, esan bezala, Bizkaiko udalerrietan egin
diren egitasmo eta kanpainen berri eman behar du, baina baita Katalunian, Québecen,
Flandrian eta beste herrialde batzuetan burutu diren ekintzen berri ere. Era berean,
esperientzien berri emateko jardunaldiak antola daitezke: hitzaldiak, mahainguruak,
topaketak, elkartrukeak…
Dena den, “Esperientzien gordailua” deritzon sail honek garapen berezia behar du, eta,
beraz, beste txosten batean jorratuko dugu, beren beregi, luze eta zehatz.
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3. ALKARBIDEren presentzia Interneten. Bestelako hedapena

Atal honek, berez, txosten berezia merezi du, asko baitira web gune batean
garatu beharreko kontuak. Hala ere, ALKARBIDEren txokoak, bizkaia.net web gunean,
izango lituzkeen osagairik inportanteenak laburki adierazten ahaleginduko gara.

3.1. Sarrera. ALKARBIDEren txokoa bizkaia.net-en barruan. Xedeak

Nabarmena zaigu ALKARBIDEren esparru honek elkartearen berri emateko
zeregina baduela. Hortaz, Informazio instituzional edo korporatiboa eskaintzen
duen web gune batean ohiko diren atal estatikoak sartu beharra dago: Zer da
ALKARBIDE, Helburuak, Zerbitzuak, Harremanetan jartzeko…

Baina Internetek ibilbide luze xamarra egina du azken urteotan. 2002ko urtean
sareratzen den esparru batean ohiko informazio estatikoaz gainera, erabiltzaile
guztientzako informazio eta zerbitzu eguneratuak aurkitu behar ditugu (batik bat,
kontuan hartzen badugu ALKARBIDEren Batzorde Eragileak 2002ko maiatzaren 3an
egin zuen bileraren aktan adierazitakoa, hots, ALKARBIDE Bilguneak bere web
gunearen bitartez bideratuko duela euskararen arloko aholkularitza-lana, batez ere,
5 000 biztanletik beherako udalerriekin, gehienek ez baitute euskara zerbitzu
berariazkorik).

Bestaldetik, eguneratze horiek behar bezalako maiztasunarekin egiteko, ardura
hori ALKARBIDEren zuzeneko erantzukizunaren menpean egongo da beti.

3.2. Edukiak: estatikoak eta dinamikoak

Eduki estatikoak

Gorago esan bezala, ALKARBIDEren berri ematen duten atalak aurkitu behar
ditugu web gunean. Inoiz aldatuko dira atalok, baina ez maiztasun handiarekin.
Ondokoak izan daitezke edukiok:

a) Bilgunearen aurkezpena
b) Bilgunearen helburuak
c) Zerbitzuak
d) Kontaktatzeko informazioa

Eduki dinamikoak

Eduki hauek maiz eguneratzekoak dira. ALKARBIDEko teknikarien esku tresna
egokiak jarri behar ditugu web guneari behar duen bizitasuna emateko. Tresna hauek
Interneteko zailtasun teknikoak gaindituaz interfaze errazak eta “indartsuak” behar dute
izan. Bestela esanda, aldaketa handiak modu errazean egiteko ahalmena ematen
dutenak.

a) Berriak: bilgunea, web gunean zer berri, Bizkaian, Euskal Herrian eta Munduan zer
berri.
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b) Dokumentuen gordailua: deialdiak, ordenantzak, pleguak, txostenak, administrazio-
kontratuak, euskara planak…

c) Proiektuen berri.
d) Organo guztiek elkarri gauzak proposatzeko jarraitu beharreko "Protokoloa".
e) Prestakuntza egitaraua, web gunean azalduko dena.
f) Sarritan Egindako Galderak (FAQ). Galde-erantzunak. Galdera berriak egiteko

formularioak, web gunean azalduko baitira.
g) Interneteko baliabideak: loturak, datu baseak…
h) “Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuak” deritzon txostenaren

testua eta horren egunerapen iraunkorra (PDFetan eskura daitekeena).
i) ALKARBIDEren (Bizkaiko Toki Erakundeen Euskara Zerbitzuen Bilgunearen)

batzorde eragilearen bilerei buruzko akta onetsiak.
j) …

3.3. Bestelako zerbitzuak

Bilguneak informazio hutsaz gain, bestelako zerbitzuak eskaini behar ditu bere
web guneaz baliaturik.

Agerkaria: Web guneak ere argitaratu behar luke berez paperezko den boletina.
Kontuan hartu behar da artxibo moduan egokia dela web gunea. Agerkari guztiak
eskura, bilatzeko tresna, eta abar. Ikus “AGERKARIA, ALKARBIDEren adierazpidea”
deritzon atala.

Alkarpost: Zerbitzua zer den. Nola funtzionatzen duen. Laguntza osoa. Web orrialdean
posta zerbitzuaren artxiboak argitaratu. Bilatzeko tresna. Ikus “2.1.3. ALKARPOST
zerbitzua” deritzon atala.

Newsletter: Harpidedun direnak emailean jasoko dute ALKARBIDE eta bere web
gunearen gaineko informazioa. Ikus “2.1.4. Newsletter zerbitzua” deritzon atala.

Glosategiak eta bestelako hizkuntza baliabideak: baliabide propioak eta beste web
guneetakoak, euskara teknikarientzat interesgarriak izan daitezkeenak.

Bilatzailea: Web gune guztiko edukietan barrena jardungo duen bilatzailea izango da.

3.4. Aurrera begira: Internet bidezko prestakuntza

Prestakuntza arloari loturik, urrutiko trebakuntza mota honen abantaila
nabarmenak bi dira:

a) Mugitu beharrik ez dago. Kontuan hartzekoa da gure ikasleak Bizkaiko lurraldean
zehar sakabanaturik daudela.
b) Ordutegi eta egutegi askatasuna eskaintzen du. Gure ikasleek errazago egokitu
dezakete prestakuntza euren bizitzan. Kontuan hartu beharra dago gure ikasleak,
denak edo ia denak, lan-egun osoko langileak direla.

Web gunea tresna egokia izan daiteke zenbait ikastaro egiteko. Estatuan
Universitat Oberta de Catalunyak jorratu zuen ibilbidetik beste erakunde eta enpresa
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askok ezarri dituzte arrakasta handiarekin Interneteko ikastaroak. Gaur egun
prestakuntza abiadurarik handienetako hazkundea jazotzen ari den sareko eremua da.

Urrutiko prestakuntzako ohiko metodoetan ez bezala, Internet bidezko
ikastaroetan txat, posta zerrenda eta posta elektroniko arruntaren bitartez ikaslea
harreman ia etengabean egon daiteke irakaslearekin eta bere ikaskideekin.
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4. Amaitzeko: Laburpena eta ondorioak

Adierazi dugun guztia adierazita gero, Idazkaritza Tekniko honen xedea ondokoa
da: ALKARBIDE bilgunea abiabidean jartzea, lau esparru hauek elikaturik:
Koordinazioa, Prestakuntza, Proiektugintza eta Esperientzien Gordailua.

Laburbilduz, honakoa proposatu dugu txosten honetan:

4.1. KOORDINAZIO ARLOAN:

4.1.1. Kudeatzailetza figura sortzea

Alkarbideren ustez, nahitaezkoa da teknikari koordinatzaile bati (edo gehiagori)
dagokion funtzioa beteko duen lanpostua (edo lanpostuak) eratzea:

− Kontsultei zuzenean erantzuteko eta aholkularitza lanak bizi-bizian kudeatzeko.
− Materialak zuzkitzeko.
− Zerbitzu enpresen berri emateko.
− ALKARBIDEren web gunea kudeatzeko.

4.1.2. AGERKARIA, ALKARBIDEren adierazpidea sortzea

Ezinbestekoa da ALKARBIDE bilguneak bere AGERKARIA aldiro argitaratzea,
bai Interneten, bai paperean, ondokoak jasotzeko:

− Udaletan Euskararen eta kulturaren arloan egingo diren ekintza guztien agenda
zehatza eta horietan egingo diren ekintza guztien azalpen laburra, kronika eta
balantzea.

− Euskara Zerbitzuetan diren berriak: teknikarien aldaketak, ordezkapenak, Euskara
Zerbitzu berrien sorrera… eta interesgarriak diren deialdi publikoak.

− Lagungarriak: euskara teknikariek lagungarri izan ditzaketen bitarteko informatikoak
eta bestelako baliabideak eskaintzea.

− ALKARBIDEren beraren ekimenen berri ematea, akten laburpenak egitea eta
bestelako gaiak…

4.1.3. ALKARPOST zerbitzua sortzea

Ikuspegi korporatibotik begiratuta, ALKARBIDE bilguneak bere posta zerrenda
sor dezake, eta horretarako ALKARPOST eratu dezake (adibidez,
http://groups.yahoo.com/group/alkarbide gunea hartuz).

4.1.4. Newsletter zerbitzua sortzea

ALKARBIDE bilguneak Newsletter zerbitzua erabil dezake, interesatu guztiei
Agerkariaren hurrengo zenbakiaren edukiak posta elektronikoaren bidez bidaltzeko.
Funtsean, zerbitzu hori harpidedunentzako posta bitarteko Agerkariaren aurrerapena
da, edukien berri emateko erabiltzen dena.
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4.1.5. ALKARBIDE www.bizkaia.net web gunean sendo kokatzea

ALKARBIDEri Kultura Sailaren barruan esleitu zaion eremuan, ondokoak
eskaintzea:

a) Martxoaren 12ko 1298/2002 FORU AGINDUA.
b) “Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuak” deritzon txostenaren

testua eta horren egunerapen iraunkorra.
c) ALKARBIDEren batzorde eragilearen bilerei buruzko aktak
d) Organo guztiek elkarri gauzak proposatzeko jarraitu beharreko "Protokoloa".
e) Dokumentuen gordailua: deialdiak, administrazio-kontratuak, euskarari buruzko udal

ordenantzen bilduma orokorra, herrietako euskara plan zehatzen testuak.
f) ALKARBIDEren boletina.
g) FAQ saila.
h) Estekak edo linkak.
i) Glosarioak.

4.2. PRESTAKUNTZA ARLOAN:

4.2.1. EBPN eta lehentasunezko esparruak eta ekintzak

Prestakuntzaren lehenengo fasean Plan Nagusian lehentasunezkotzat hartzen
diren esparru eta ekintzarik eragingarrienak aukeratuko dira, eta horien gaineko
trebakuntza saioak edo ikastaroak eskaini, esparruka eta ereduka. ALKARBIDEk
egitarau zehatz eta egokia prestatu beharko du, EPBNren edukiak landu eta hizkuntz
normalizaziorako teknikariek plana gauzatzeko argibiderik gehien izan dezaten.

4.2.2. Udaleko jardunbidean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana

ALKARBIDEk urtean-urtean euskara plana garatzeko baldintzarik onenak
dituzten udalak aukeratzea eta laguntza tekniko osoa eskaintzea, udalak plana onetsi,
taxutu eta gara dezan. Ondorik, HPSren plangintza gauzatzeko ikastaroa
ALKARBIDEk izendatutako talde teknikoari emango zaio, zeren Bizkaiko udal gutxik
ekin baitiote plangintza mota hau abian jartzeari.

4.2.3. Administrazio hizkera lantzea

Ondokoak jorratuko dira, administrazio hizkeraren estilo liburua taxutzea
izango delarik helburu nagusia: administrazio hizkeraren oinarriak. Euskararen
errekurtsibotasuna. Joskeraren alorreko baliabideak. Terminoak zuzen erabiltzen
ikasteko ikastaroa. Kasu praktikoak. Aldundiak Interneten paratu duen Hiztegi
Terminologikoa erabiltzeko ikastaroa. ALKARBIDEren web gunean jarriko diren
administrazio testu-ereduez baliatzeko ikastaroa. Herri hizkera eta administrazio
hizkera uztartzeko ikastaroa. Bizkaieraren erabilera Administrazioan.

4.2.4. Bizkaieraz idazteko jarraibide eta irizpideak lantzea

Bizkaieraz jarduten duten udalen hizkuntz prestakuntza hobetu eta hizkuntz
kalitatea bermatzea da ekimen honen xedea. ALKARBIDEk bizkaieraren inguruko
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trebakuntza saioak eskaini behar dizkie eredu honi jarraituz idazten duten udalei.
Ikastaroak.

4.2.5. Trados eta Internet ikastaroak ematea

Translator’s Workbench euskara teknikariei oso lagungarria suerta dakiekeen
programa denez, oso interesgarria da horri buruzko ikastaroak eskaintzea. Horrez
gain, Interneten erabilera hoberentzeko asmoz, ondokoak ere landu daitezke:
euskarazko datu-baseak atzitzeko gida; euskal kulturaren alorreko ekimenak
Interneten; deskargak egiteko gunerik garrantzitsuenak; euskarazko materialak biltzeko
eta osterantzeko bilaketak egiteko teknika edo sistemarik egokienak; esteka nagusien
zerrenda xehekatua.

4.2.6. Beste administrazio batzuen esperientzien berri ematea

Ondokoa da ekimen honen helburu nagusia: bi hizkuntza ofizial (jatorrizkoa eta
estatukoa) dituzten administrazioek edo Euskal Herriko beste herrialde batzuetako
administrazioek hizkuntzaren hedapenean eta horri loturik dagoen eremu tekniko eta
kulturalean daukaten ekimenak, proiektuak eta eskarmentua jasotzea.

4.3. PROIEKTUGINTZA ARLOAN:

Merkataritzako egitasmoak lantzea

Herrietako merkataritza arloan, ondoko ekintzak bultzatzea: dendetan eta
merkataritza-guneetan kartelak jartzea: “lehenengo berbea, euskeraz”, “hemen erderaz
be badakigu”, “zergaitik ez euskeraz? eta antzeko esaldiak; jatetxeetako menuak edo
enpresa eta dendetako produktuak eta katalogoak, publikoarentzako denetariko
oharrak eta abar dohainik euskaratzeko eskaintza; enpresetako barne
funtzionamendua euskaratzeko aukerak eskaintzea.

4.4. ESPERIENTZIA GORDAILUAREN ARLOAN:

ALKARBIDEren xedea honako hau da: egon dauden eta egin diren esperientziak
jorratu eta hedaraztea, Bizkaiko udal eta mankomunitateetako euskara zerbitzuetan
eta bestelako erakundeetan burutu eta arrakasta izan duten kanpainen eta egitasmoen
berri emanez; horretarako, udalerrietan burutu diren egitasmo eta kanpainen
inbentarioa eta ekintzoi buruzko balorazioa egin behar da, eta inbentario eta balorazio
horrek ALKARBIDEren web gunean kokatu behar da, interesatu guztien eskura egon
dadin.

Bilbon, 2002ko ekainaren 17an.


