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Negua luzea izaten ari zen. Haize bortitzak egurrezko etxea aire-
tik eramango zuela ematen zuen batzuetan. Negu minean ume 
txikiak eta gazteak ez ziren eskolara joaten, elur pilo bat egiten 

zuelako, edota haize zuriak dena izozten zuelako. 
Nuutuk neska gaztea aspertzen zen neguan. Leihotik begiratzen pasa-

tzen zituen ordu asko Kulusuk bere herrian. Eskolan agindutako etxerako 
lanak egiten zituen eta lagunekin eta irakaslearekin telefonoz zuzentzen 
zituzten denok batera. Egia esan, ikasle gutxi bizi ziren Groenlandiako he-
rri txiki hartan, eta horrexegatik erraza zen lagunekin biltzea udaberrian 
edota udan, zeren eta orain, negu minean, gutxitan ateratzen ziren etxe 
barruetatik, sekulako hotza egiten baitzuen. Adibidez, ura airean bota-
tzen bazenuen, berehala izoztu eta elur gisan jausten zen lurrera. Harri-
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tzekoa zen zelako hotza egiten zuen. Baina horren kontra, ondo babestu-
ta joateko, arropa sendoak zituen Nuutukek. Eskularru lodiak, fokaren 
larruarekin eginak, eta kanpoko anoraka, fokaren larruarekin ere egina 
zegoen, eta bero-beroa zen. 

Kaletik ibiltzea ia ezinezkoa zenez, denbora-pasa egiteko eta ez  
gogaitzeko, asko irakurtzen zuen Nuutukek, ipuin-liburuak, aldizkariak, 
bai eta bere aitak ekartzen zituen egunkariak ere. Azken horietan oso gau-
za bitxiak irakurtzen zituen, mundu bazterretan gertatutakoak, oso urrun 
zeuden beste herrialde batzuei buruzko albisteak. Adibidez, batzuetan 
harritu egiten zen sekulako sute handiak pizten zirelako Australian, eta 
egunak eta egunak ematen zituzten su-hiltzaileek infernuko sute haiek 
amatatzen zituzten arte. Groenlandian ez zegoen suterik, ezinezkoa zen, 
zuhaitzik ez zegoen eta! 

Antzeko albistea irakurri zuen behin baina Amazoniako oihanari 
buruz. Han baso izugarri zaharrak eta ederrak mozten zituzten baimenik 
gabe, bestelako plantazioak ezartzeko, eta askotan baso guztiak erre egi-
ten zituzten diruagatik. Penatuta gelditzen zen hori irakurtzean, zuhai-
tzak ezagutzen ez bazituen ere, berak bazekien beren adarretan txoriek 
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habiak egiten zituztela, eta orduan imajinatzen zituen txori haiek guztiak 
etxerik gabe, edota hilak, eta triste jartzen zen. 

Egunkarietan ere irakurtzen zuen Indian sekulako uholdeak izaten zi-
rela eta pertsona eta animalia asko ere hiltzen zirela. Harritu egiten zen 
horrekin. Bai, hemen elurra egiten zuen, eta euria ez zuen ezagutzen, elu-
rra baino ez zuelako egiten. Baina hainbeste ur? Posible ote? 

Eta pilo bat harritzen zuen beste kontu bat Afrikan gertatzen ziren le-
horteak ziren. Lehortea? Zer zen hori? Irakurriz ulertu zuen. Urik ez dago 
eta jendeak ez dauka edateko, eta animalia asko egarriaren egarriz hil ere 
egiten ziren. 

Beti gertatzen zitzaizkion gauza txarrak munduari: suteak, lehorteak, 
ekaitzak, uholdeak,... Zergatik?

Behin irakurri zuen beste kontu bat izotzaz ari zen; munduko izotz 
guztia urtzen ari zela. Ezin zuen sinistu! Elurrez inguraturik gaude eta se-
kulako hotza egiten du eta! Baina, bai, egia omen zen. Gero eta glaziar gu-
txiago zegoen munduan, gero eta meheagoa zen Ipar Poloko izotz geruza, 
eta gero eta lehenago desagertzen ari zen. Eta hori guztia oso txarra omen 
zen bertoko faunarentzat.
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Eta irakurri zuen hori guztia aldaketa klimatologikoarengatik ari zela 
gertatzen. 

Aitari galdetu zion ea zer zen aldaketa klimatologiko hura, eta aitak 
honakoa esan zion:

—Gizakiak kutsadura handia sortu du urteetan zehar, eta mundua-
ren baliabideak ustiatu ditu inolako ardurarik gabe. Haren ekosistemak  
suntsitu eta animalia asko ere hil ditu eskrupulurik gabe. Gizakiak uste 
du mundua berea dela, ez da konturatzen munduaren parte txiki bat bai-
no ez garela. Ez da ondo portatu munduarekin eta bere biodibertsitatea-
rekin. Orain, badirudi gure mundua gaixotu egin dela, eta erremediorik 
jartzen ez badugu, akabo gure mundua eta akabo gizateria osoa.

Nuutuk pentsakor lotu zen, eta bere aitari esan zion. 
—Baina aita, guk ere animaliak hiltzen ditugu eta niri ez zait gustatzen.
—Bai arrazoi duzu, animaliak hiltzen ditugu, baina horiek fokak dira, 

eta janaria eta jantziak egiteko baino ez ditugu hiltzen. Urteetan aurreko 
belaunaldiek hala egin dute, gure kultura da. Behar ditugun fokak baino 
ez ditugu hiltzen, ulertzen? 

Inuiten kulturan foka oinarrizko elikagaia da, gantza eta larruak  



8

lortzen dituztelako berarengandik, baina ez dute beste animaliarik  
hiltzen. Batzuetan balearen bat, janari-hornidura handia lortzen dutelako, 
baina gehiagorik ez.

Nuutukek ezin zuen burutik kendu mundua sufritzen ari zena gizakia-
ren axolagabekeriagatik. Kontu haiek guztiak urrun zeuden baina berak 
ez zuen nahi inolaz ere gertatzea. Batez ere, hondamendi haietako anima-
liengan pentsatzen zuen: hartz nagiak, inurriak, tukanak, zikoinak, hartz 
pandak, zaldiak, koalak, ñuak... 

Jo, animalia pilo bat zegoen lur azalaren gainean, milioiak, edota bi-
lioiak, eta denak arriskuan zeuden gizakiak ez zituelako errespetatzen. 
Gaizki iruditzen zitzaion.

Etxean pasatu beharreko orduetan, bere burua imajinatzen zuen ani-
malia haiek guztiak salbatzen saiatzen. Animalia gaixoentzako ospitale 
bat eraikiko zuen eta hantxe lan egingo zuen mediku gisan, animaliak 
sendatzeko eta ahalik eta arinen beren basora, oihanera edota mendialde-
ra bueltatzeko.

Baina arazo handia zuen. Bera inuit bat zen, eta Kulusuk herrian bizi 
zen, Groenlandian, Ipar Polotik hurbil. Eguzkia gutxitan ateratzen zen, 
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horrexegatik negua oso iluna zen, eta dena zen elurra, izotza, eta hotza. 
Inguruetan, udako sasoian, itsasora joaten ziren baleak, fokak eta orkak 
ikustera, eta batzuetan ehizatzera. Itsaso zabal eta handi bat baino ez ze-
goen hodeiertzean. Hemen ez zegoen basorik, ez eta deserturik (zuria ez 
bazen), ez eta landarez beteriko oihanik ere. 

Hortaz pentsatu beharko zuen hobeto.
Horrela egunak eta egunak pasatu ziren, eta bat-batean, neguaren azken 

orduak heldu ziren, eta laster udaberria ailegatuko zen. Berriz hasi ziren 
herriko neska-mutil guztiak eskolara joaten eta kalean jolasten. Eskolatik 
irten eta gero, Nuutukek elur-lerak eramateko txakurrak zaintzen zituen, 
eta haiekin jolasten zuen, janaria banatzen zien bitartean. Denak ziren hus-
ky arrazakoak, eta oso biguna zuten ilajea. Asko pozten ziren Nuutuk ikus-
ten zutenean, okelaz beteriko baldeak eskuan zekartzala. Janaria eman eta 
gero, lotu egiten zituen eta txango bat egiten zuen herritik asko urrundu 
gabe. Batzuetan, urruntzea arriskugarria izaten zen, udaberriaren hasieran 
hartz polarrak hurbiltzen baitziren alde horretara, eta hartzak oso arrisku-
tsuak dira, izan ere Artikoko harrapakaririk handienak dira. Batzuek mila 
kilo pisatu ahal dute, eta bere hortzak labanak bezalakoak dira. 
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Nuutukek ez zuen inoiz hartz bat ikusi, eta ikusteko gogoa zuen, bere 
aitak sekulako istorioak kontatzen zizkiolako batzuetan. Afaltzeko or-
duan honakoa kontatu zion: egun batean, aita fokak ehizatzera joan zen 
eta bat hartu zuenean, berrehun metrotara hartz polar handi bat begira 
zuela konturatu zen. Aitak orduan, eskopeta hartu, eta begi bat itxita oso 
ondo apuntatu zuen. Hartza begira gelditu zitzaion minutu batzuetan, 
biok elkarri begira. Oso tentsio handiko unea izan zen, eta orduan hartza 
berarengana hasi zen ibiltzen, lasai. Nuutuken aitak tiro egin beharrean  
atzera egin zuen pixkanaka, eta foka han itxita alde egin zuen bere txaku-
rrekin. Distantzia batera gelditu zen berriro, hartza foka jaten ari zen, 
burua altxatu eta berriz begiratu zion aitari. Berriro izan ziren biak elka-
rri begira une batez. Hartzari eskumako belarrian zati bat falta zitzaiola 
ohartu zen. Agian borroka batean galduko zuen.

—Eta ez zenuen beldurra sentitu, aita? 
—Bai, itzela, baina pena ematen zidan hartz zuri bati tiro egiteak, hain 

dira ederrak!!!
Eta bai, Nuutukentzat ere hartz zuriak ederrak ziren, ipuinetan baka-

rrik ikusi bazituen ere.
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Istorio hura kontatu eta gero, gau hartan urduri joan zen ohera, eta 
ametsetan hasi zen. Ametsean hauxe gertatzen zen: hartz zuri batek be-
giratzen zion begi beltz batzuekin. Nuutukek alde egiteko esaten zion, 
beldurrik ez emateko esaten zion, eta orduan hartzak erantzuten zion: “Ez 
dizut beldurrik eman nahi. Baina gero eta izotz gutxiago daukagu lurral-
de honetan, eta janaria bilatzeko arazoak ditugu gizakiaren erruz. Batzuk 
hiltzen ari gara gosez eta munduko beste bazter askotan dagoen kutsadu-
ra honaino ailegatu da ya! Klima aldatzen ari da eta hori tragedia izango 
da guretzat. Lagundu behar diguzu Nuutuk..., Nuutuk, Nuutuk!!

Nuutuk berehala esnatu zen. Izerditan zegoen. Oso ondo gogoratzen 
zuen ametsa: hartz batek hitz egin eta bere laguntza eskatu zion! Bat-ba-
tean zarata batzuk nabaritu zituen etxetik kanpo. Leihora hurbildu zen, 
gortinak kendu, eta hartz izugarri handi bat ikusi zuen. Ondoan kume 
txiki bat zegoen. Kumea ohartu zen bere presentziaz eta begira gelditu 
zitzaion Nuutuki. Denbora batez biok elkarri begira, hipnotizaturik geldi-
tu ziren. Hartz-amari begiratu zionean eskumako belarrian zati bat falta 
zuela ohartu zen neska. Aitak behin ikusi zuen hartz bera zen, baina orain 
hartz-kume bat zeukan!!!!!!
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Ohean sartu zen berriz, eta atoan loak hartu zuen. Hurrengo goizean 
esnatu zenean, hartza etorri zitzaion akordura. Benetakoa ote zen? Bene-
tan hartz bat ikusi zuen bart? Edo dena ameskeria izan zen?

Sukaldera joan zenean hortxe zeukan gosaria, baina ez zegoen beste 
inor etxean. Ahotsak entzun zituen kanpoan. Gizon batzuk eztabaidatzen 
ari ziren. Jantzi eta kalera atera zen.

Herriaren irteeran zegoen herriko jende guztia, batzuk oihuka, beste 
batzuk haserre. Assak bere lagunari galdetu zion ea zer gertatzen zen.

—Hartz bat etorri omen da herrira, eta Apulaak gizonaren txakur bat 
akabatu du. Orain gizon guztiak hartz hori harrapatu eta hil egin nahi 
dute.

Nuutuk harritu egin zen. Hortaz, egia zen. Bart hartz bat ikusi zuen, 
benetakoa zen. Goseturik izango zen eta txakur bat hil zuen jateko, eta 
orain bera hil egin nahi dute.

Etxera bueltatu zenean, aita ikusi zuen eskopeta garbitzen.
—Aita, ez zaitez joan. Ez ezazu hartz hori hil. Atzo ikusi nuen etxe on-

doan. Ametsetan esan zidan laguntza behar duela.
—Alabatxo, kalte egingo digu bestela, seguruenik uxatu egingo dugu 
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eta joan egingo da. Lasai egon! Zu etxean gelditu, eta ez zaitez ezertarako 
atera, mesedez!

—Baina… aita… zure hartza da!!! Belarrian zati bat falta zaio. Berak ez 
zizun eraso egin, ezin duzue hil!!!

—Egin jaramon. Etxean lotu zaitez!!
Eta danbadako batekin atea itxi zuen. Amak besarkatu zuen Nuutuk.
—Nuutuk, ez tristatu, ez dute hilko. Ihes egingo du hartzak.
—Ezin du ihes egin, ama. Kume txiki-txiki bat dauka, eta aurre egingo 

die gizonei kumea defendatzeko eta horiek tiro botako diote. Lagundu 
behar diot, laguntzera joan behar dut!!!

—Ezzzzz, Nuutuk, ezzzz… Baina neska korrika bizian zegoen ama oi-
hukatzen hasi zenerako.

Kalera atera zen eta ez zekien nora joan, ez zekien nondik zeuden gizo-
nak, ez zekien zer egin. Itsaso izoztura begiratu zuen eta hantxe pertsona 
talde bat zegoela iruditu zitzaion.

Zeukan indar guztiarekin korrikan hasi zen, jendeari esan behar zion 
ez hiltzeko, mesedez ez hiltzeko… Hori pentsatzen ari zen bitartean, tiro 
bat entzun zuen urruntasunean, eta seko gelditu zen.
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—Ezzzzzzzzz!!!!
Negarrez hasi zen berriz korrikan ahal zuen indar guztiarekin. Gizo-

nak zeuden tokira heldu zenean, hartz-ama ikusi zuen odoletan, eta bere 
ondoan, dar-dar batean, kume txikia urduri. Nuutukek ezin izan zion ne-
garrari eutsi.

Gizonak barrezka ari ziren. Hartza hilda zegoen, eta ondorioz ez ze-
goen arriskurik. Baten batek esan zuen hobe zela kumea ere hiltzea ez 
sufriarazteko.

—Kumea hil nahi baduzue, ni hil beharko nauzue lehenago!!!! 
Oihu bortitza egin zuen Nuutukek, negarrez eta minduta, eta inguruko 

guztiak isildu eta harrituta gelditu ziren begira.
—Baina zer diozu Nuutuk, hartz hori akabatu behar genuen, arrisku-

garria zen! —esan zuen eskopeta besarkatzen zuen morroi lerdo batek.
—Hartzek gure laguntza behar dute, ezin ditugu hil! Hartzak hiltzen 

badira gure munduaren zati bat ere hilko da!!! Ez duzue ulertzen? Denok 
egin behar dugu zerbait mundua salbatzeko, bere animaliak salbatzeko!!!

Aita hurbildu zitzaion eta lasaitzeko esan zion. Baina Nuutuk kumea-
ren aurrean jarri zen.
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*Juanra Madariagaren ipuin honi amaiera gehitu nahi izanez gero, 
hurrengo orrialdeko oinarriak irakur itzazu.

—Ez duzue hilko. Nik zainduko dut!! 
—Baina hori ezinezkoa da, handia egiten denean jango zaitu —zioen 

jendeak.
—Nik hartuko dut, eta zuek ez duzue hilko!! Utzi bakean, utzi 

bakeeeeeean!!!
Jendea herrira joaten hasi zen, eta Nuutuk bakarrik gelditu zen hartzen 

ondoan. Kumearengana hurbildu zenean, beldurtuta eta hoztuta baze-
goela ohartu zen. Ez zuen amarengandik joan nahi eta begietan malkoak 
zituen.

Nuutukek beso artean hartu zuen amultsuki, eta etxera abiatu zen.
Etxerako bidean zer egingo zuen pentsatzen hasi zen. Orain hartz hura 

bere ardurapean zegoen. Kumea nola elikatu, nola babestu, ehizan nola 
irakatsi… hori guztia pentsatu behar zuen.

—Etxera heldu bezain laster egingo dudan lehenengo gauza izango 
da…
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Juanra Madariaga Abaitua idazlearen
“NUUTUK ETA HARTZ ZURIA” kontakizuna

BIZKAIDATZ TXIKIA VII (2021)  
Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultur eta Kirol Sailak, Bizkaiko Foru Liburutegiaren 
bitartez, BizkaIdatz Txikia haur eta gazteen literatur sariaren bidez, literatur sorkuntza bult-
zatu eta sustatu nahi du gure lurraldeko eskola-umeen artean.

PARTE-HARTZAILEAK
Bizkaiko edozein udalerritako ikastetxe batean ikasten ari diren umeak edo gazteak aur-

keztu daitezke, kategoria hauetako batean:
HAURRAK: Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailetako ikasleak.
GAZTEAK: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. mailetako ikasleak.
Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.
Ezin izango dira aurkeztu aurtengo Bizkaidatz Txikia 2021 VII. Literatur lehiaketara ho-

nen aurre-aurreko edizioan epaimahaiak haur edo gazteen kategorietako batean, edozeinetan, 
gaztelaniazko zein euskarazko modalitatean saritutako haur eta gazteak.

Eskatutako betekizunak eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egiaztatu behar 
dira eta deialdiaren indarraldi osoan bete behar dira.

KONTAKIZUNEN EZAUGARRIAK
1) Sari honetan parte hartu nahi duten haurrek eta gazteek literatur kontakizun bat idatzi 

behar dute, gaur egungo bi idazlek proposatutako bi hasieratatik abiatuta. Kontakizun baten 
hasiera euskaraz izango da; bestea, berriz, gaztelaniaz. Parte-hartzaile bakoitzak nahi duen 
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beste lan aurkez dezake, betiere, proposatutako kontakizunaren hasierara, pertsonaietara eta 
bertan planteatzen diren egoeretara egokitzen badira. Euskarazko kontakizunaren hasiera 
aukeratuz gero, kontakizunak euskaraz jarraitu behar izango du; gaztelaniazkoa aukeratuz 
gero, berriz, gaztelaniaz.

2) Haurrek eta gazteek euskarazko edo gaztelaniazko narrazioak aurkez ditzakete, eta, 
epaimahaiak hala erabakitzen badu, ume edo gazte bera atal bietan izan daiteke irabazle.

3) Kontakizunen luzera, gutxienez, 4 orrialdekoa eta, gehienez, 5 orrialdekoa da. Testuak 
eskuz idatziz gero, letra argia erabili behar da; ordenagailuz eginez gero, berriz, «Times» 
edo «Arial» letra mota erabili behar da (12 gorputza), eta espazio bikoitza utziko da. DIN A4 
tamainako orriak erabili behar dira.

Aleok ez dira sinatu behar, eta kontakizunaren izenburua adierazita izan behar dute, ez 
ordea egilearen identifikazio-daturik.

AURKEZTEKO LEKUAK
Eskabideak eskuz edo postaz aurkeztu ahal izango dira, Laguntza, Erregistro eta herri-

tarrenganako laguntza bideratzeko bulegoan (Diputazio kalea, 7 zk., 48008 Bilbo, Bizkaiko 
Foru Liburutegiko beheko soilaruan), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
raren 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako eran.

(Oharra: Gaur egun Laguntzako bulegoan aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta baka-
rrik ematen da. Hitzordua erreserbatu daiteke https://web.bizkaia.eus/es/cita-previa webgu-
nearen bidez edo 94 406 8000 telefonoaren bidez).

Horrez gainera, aukera egongo da eskabideak Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoitza Elek-
tronikoaren bidez aurkezteko (https://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera).

AURKEZTEKO EPEA
Lanak jasotzeko epea 2021eko martxoaren 22tik maiatzaren 31ra artekoa izango da, biak 

barne.
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AURKEZTEKO ERA
Eskaera, aurrez aurreko eta posta arrunta bidez eginikoa, -eredu ofiziala erabili behar 

da eskaerak aurkezteko, hain zuzen ere, BI 2 eranskinean dagoena (https://www.bizkaia.eus/
kulturadirulaguntzak eta https://www.bizkaia.eus/bibliotecaforal web orrietan dago eranskin 
hori), eta, harekin batera, dokumentazio hau aurkeztu behar da:

- Kontakizun bakoitzaren lau (4) ale. (Begira kontakizunen ezaugarriak atalari). Eskabi-
deak egoitza elektronikoaren bidez aurkezten badira, kopia bakarra eranstea nahikoa izango 
da. 

Haurraren edo gaztearen guraso-ahala edo legezko ordezkaritza dutenek sinatu behar di-
tuzte eskabideak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkezten diren eskabideei da-
gokienez, bete eta aurkezteko dauden eredu espezifikoak erabili beharko dira (https://www.
ebizkaia.eus/eu/hasiera).

SARIAK
Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:
• GAZTELANIAZKO MODALITATEA:
Haurren gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Haurren gaztelaniazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
Gazteen gaztelaniazko lehen saria: Tablet bat eta diploma. 
Gazteen gaztelaniazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma. 
• EUSKARAZKO MODALITATEA:
Haurren euskarazko lehen saria: Tablet bat eta diploma.
Haurren euskarazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma
Gazteen euskarazko lehen saria: Tablet bat eta diploma.
Gazteen euskarazko bigarren saria: Liburu elektroniko bat eta diploma.
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Gainera, haur eta gazte irabazleen ikastetxeek material didaktikorako opari-txartela 
jasoko dute.

Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.
Irabazleei sariak banatzeko ekitaldi bat egingo da, eta dagokion informazioa emango zaie.

EPAIMAHAIA
Literatura eta kultura-munduko pertsona famatuek osatutako epaimahai batek ebatziko 

du zein lanek jasoko duten saria. Horretarako, aurkeztutako kontakizunak aztertuko ditu, eta 
ebazpen-proposamena egingo du, irizpide hauekin bat: lanak zer jarraipen eta batasun duen 
proposatutako kontakizunarekin (4 puntu, gehienez), literatura-kalitatea (3 puntu, gehienez), 
istorioaren garapenean erakutsitako sorkuntza (3 puntu, gehienez).

Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren ebazpen bidez izendatuko da epaimahaiaren osaera, 
zeina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den.

Edizio honetan hurrengo epaimahikideek osatuko dute epaimahaia. Gaztelania: Emilia 
Arias Domínguez, Seve Calleja Pérez eta Andoni Abenójar Martínez de Eulate. Euskara: 
Idoia Barrondo Etxebeste, Marta Goikoetxea Nagore eta Juan Ramón Madariaga Abaitua. 
Ordezkoak: Begoña Elorrieta Puente y David Tijero Osorio.

JABETZA INTELEKTUALA
Saria eman eta hurrengo bost urteetan, Bizkaiko Foru Aldundiak bakarrik izango ditu 

saritutako lanak erreproduzitu, banatu eta saltzeko eskubideak, eta sariaz aparte ez du beste 
ordainketarik egin beharko, saria ordainsari osoa eta bakarra baita.

KONTUAN HARTU BEHAR DIREN BESTE ALDERDI BATZUK
Oinarri hauei buruz sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beharrezkoa den 

laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultu-
ra eta Kirol Saileko Bizkaiko Foru Liburutegiak.
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Horretarako, helbide hau dago erabilgarri webean: http://www.bizkaia.eus/laguntzaileOn-
darea.

Oinarri hauek jasotzen dituen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein www.bi-
zkaia.eus/kulturadirulaguntzak web orrian argitaratuko da.

Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua posta ziurtatu bidez jakinaraziko zaie 
deialdi honetarako eskabidea aurkeztu duten pertsonei, salbu eskabidea Bizkaiko Foru Al-
dundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu dutenei, egoitza elektronikoan agertzeko 
sistemaren bidez jakinaraziko baitzaie.
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www.bizkaia.eus/argitalpenak


