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Rafa Ugalde Iragorri idazlearen 
“HAITZAREN ERRAIETAN” kontakizuna

BIZKAIDATZ TXIKIA VI (2019-2020)
Haur eta Gazteen Literatur Sariaren oinarriak

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

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

teak aurkeztu daitezke, kategoria hauetako batean:
HAURRAK: Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. mailetako ikasleak.
GAZTEAK: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1, 2, 3 eta 4. mailetako ikas-

leak.
Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.
Ezin izango dira aurkeztu aurtengo Bizkaidatz Txikia 2019-2020 VI. Literatur le-

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

KONTAKIZUNEN EZAUGARRIAK
1) Sari honetan parte hartu nahi duten haurrek eta gazteek literatur kontakizun bat
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idatzi behar dute, gaur egungo bi idazlek proposatutako bi hasieratatik abiatuta. Kon-
takizun baten hasiera euskaraz izango da; bestea, berriz, gaztelaniaz. Parte-hartzaile 
bakoitzak nahi duen 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 eta/edo gaztelaniazko narrazioak aurkez dit-
zakete, eta, epaimahaiak hala erabakitzen badu, ume edo gazte bera atal bietan izan 
daiteke irabazle.

3) Kontakizunak, gutxienez, 4 orrialde luze izango dira, eta, gehienez, 5. Testuak
eskuz idatziz gero, letra argia erabili behar da; ordenagailuz eginez gero, berriz, «Ti-
mes» edo «Arial» letra mota edo antzekoa erabili behar da (12 gorputza), eta ezaugarri 
hauek gorde behar dira: DIN A4 tamainako orrietan eta espazio bikoitza utziko da.

Aleok ez dira sinatu behar; zenbakia jarrita izango dute orrialde guztietan, eta 
kontakizunaren izenburua adierazita izan behar dute; ez, ordea, egilearen identifika-
zio-daturik eta orrialde batean bakarrik idatzita egongo dira

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

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

herritarrenganako laguntza bideratzeko bulegoan, Diputazio kalean 7, 48008 Bilbo, 
(Bizkaiko Foru Liburutegiaren ondoan kokatuta), edo Administrazio Publikoen Ad-
ministrazio Prozeduraren 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 
zehaztutako eran.
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Erregistroaren ordutegia: Astelehenetik ostegunera: 08:30-13:30 eta 16:00-17:30. 
Ostiraletan: 08:30-13:30

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

AURKEZTEKO EPEA
Lanak jasotzeko epea 2020ko otsailaren 13ra arte, osteguna, barne, amaituko 

da.

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

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

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

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

Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkezten diren eskabi-
deei dagokienez, bete eta aurkezteko dauden eredu espezifikoak erabili beharko dira 
(http://www.ebizkaia.eus/eu/hasiera)

SARIAK
Irabazleei sari hauek banatuko zaizkie:
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• 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.
• EUSKERAZKO 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.
Gainera, haur eta gazte irabazleen ikastetxeek material didaktikorako opari-txar-

tela jasoko dute.
Saria jaso duten kontakizunak edizio berezi batean argitaratuko dira.
Saridunak eurak joan behar dira sariak banatzeko Bizkaiko Foru Liburutegian 

egingo den ekitaldira (ordua adieraziko da), eta, joan ezin badira, legezko ordezkari 
bat bidaliko dute. Gainera, saria jaso duen kontakizuna euskarri informatikoan era-
man behar dute.

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), lite-
ratura-kalitatea (3 puntu, gehienez), istorioaren garapenean erakutsitako sorkuntza (3 
puntu, gehienez).
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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: 
Noelia Lorenzo Pino, Begoña Elorrieta Puente, y Andoni Abenójar Martínez de Eula-
te. Euskara: Rafa Ugalde Iragorri, Marta Goikoetxea Nagore y Juan Ramón Madaria-
ga Abaitua. Ordezkoak: Idoia Barrondo Etxebeste 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 beha-

rrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza eskainiko ditu Bizkaiko Foru Al-
dundiko Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Bizkaiko Foru Liburutegiak.

Horretarako, helbide hau dago erabilgarri webean: http://www.bizkaia.eus/lagunt-
zaileOndarea.

Oinarri hauek jasotzen dituen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein 
www.bizkaia.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 Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu dutenei, egoitza elektro-
nikoan agertzeko sistemaren bidez jakinaraziko baitzaie.




