
Agerkaria

Aurkibidea

12 zenbakia - 2005eko abendua

Aurten ere, Xabierko Frantzisko Deunaren egunean ospatu dugu gure hizkuntzaren eguna,
EUSKARAREN EGUNA, alegia. Oraingoan, Bilbon antolatu dira euskararen eguneko ekitaldi
nagusiak.

Orain dela urte bete ireki zen
euskararen etxea, eta hori aintzat
har tuta, hantxe egin zuten
Euskararen Egunaren aurkezpena.
Azaroaren 30ean izan zen
aurkezpena eta bertan izan ziren,
P a t x i  B a z t a r r i k a ,  E u s k o
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako
sailburuordea, Belen Greaves, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura diputatua
eta Ana de Castro Bilboko Udaleko euskara zinegotzia.

Abenduaren 2an eta Euskararen Nazioarteko Egunerako antolatutako
jarduerei hasiera emateko Lauaxeta saria eman zioten Ander Manterolari.
Ondoren, iluntze aldera, erakundeek antolatutako ekitaldia egin zen
EITBren egoitza berrian eta Ibarretxe Lehendakariak euskararen manifestua
irakurri zuen.

Biharamunean, Euskararen Egunarekin batera, hainbat herritako euskara
zerbitzuek nagusi zein txikienentzako ekitaldiak antolatu zituzten euren

udalerrietako kaleetan.
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Euskararen eguna Bilbon!
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Euskararen eguna Bilbon!

Oparitu euskaraz: aukera badago

Hizkuntza politika aurrera begira

Laburrean
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Opari asko egin eta jasotzen ditugu egun hauetan eta euskarazko liburuak, diskak, zein jostailuak
oparitzeko aparteko sasoia da. Sarritan, hala ere, ez dogu euskarazko produktuei buruzko informaziorik
izaten eta hutsune hori betetzeko hainbat katalogo argitaratu dira egunotan.

Hirugarren urtez jarraian, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroako eta iparraldeko hainbat erakundek
elkarlanean, Euskarazko Produktuen Katalogoa argitaratu dute. Gure lurraldean, 110.000 katalogo
inguru banatu dira 36 udal eta 4 mankomunitatetan (guztira, 62 udalerritan).

Katalogoan, euskaraz argitaratzen diren produktu berrienak eta haiei buruzko informazioa jasotzen
da. Bizkaian gainera, katalogoarekin lotutako hainbat ekimen jarri ditugu abian, hona hemen: Bizkaiko
Foru Aldundiaren laguntzari esker, katalogoa Internet bidez ikusteko aukera dago bai udalen web
guneetatik abiatuta, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiaren atarian ere (www.bizkaia.net/Kultura/Euskara/
eu_euskara.htm). Gainera, katalogoaren produktuak jendaurrean erakusteko ludoteka ibiltaria antolatu
da Bizkaiko 18 herritan, azaroaren amaieran hasi eta Errege Egunera bitartean.

Euskarazko Produktuen Katalogoarekin batera, Urtxintxa eskolak eta Ikastolen elkarteak ere, euren
katalogoak argitaratu dituzte. Lehenengoek Euskarazko Jostailuen 2005eko gida argitaratu dute eta
bertan, euskaraz dauden jostailuen berri emateaz gain, jostailuon azalpen laburra ere eskaintzen da.
Ikastolen Elkarteen katalogoan, berriz, elkarteak berak argitaratzen dituen produktuak agertzen dira,
honako atal hauetan banatuta: jakintzagaia, zikloa, etapa, saila eta material mota.

OPARITU EUSKARAZ:
AUKERA BADAGO
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Joan den abenduaren 20an, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuorde berriak,

Patxi Baztarrikak, HPSk 2005-2009 aldian jorratu asmo dituen ildo, oinarri eta jarraibide nagusiak

aurkeztu zituen Eusko Jaurlaritzaren Bilboko ordezkaritzan egindako prentsaurrekoan.

Aurkezpenean, legegintzaldi honetan arituko

diren HPSko kideak izan zituen lagun Bazta-

rrikak: Joseba Erkizia, HABEren zuzendaria;

Igone Etxebarria, Euskara Sustatzeko zuzen-

daria; Jokin Azkue, Euskara Planen zuzendaria;

Miren Mateo, Koordinazio zuzendaria; eta

aholkulari lanetan ibiliko den Lorea Bilbao.

Guztira, 33 lan-ildo edo jardunbide nagusi

azaldu zituen HPSko buruak datozen lau ur-

teotan euskara berreskuratu eta normalizatzeko

bidean aurrera egiteko. Jardunbide horiek

guztiak Hizkuntza Politika aurrera begira
izeneko liburuxka batean jasota daude eta

Eusko Jaurlaritzaren atarian eskura daiteke

dokumentua oso-osorik. Hona hemen helbidea:

www.euskara.euskadi.net

Lauaxeta saria 2005

Hizkuntza politika
aurrera begira

Ehun urte bete dira aurten Lauaxeta idazlea jaio zela. Hori dela eta, ekitaldi ugari antolatu dira

bizkaitar idazle ospetsu horren omenez. Ildo horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak Lauaxeta saria

sortu du euskararen sustapen eta zabalkunde lanetan aritutako pertsona edo elkarteen ahalegina

aintzatesteko. Aurten, lehen Lauaxeta saria Labayruko Zuzendari Ander Manterolak jaso du.
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Egunez egun euskeraz 2006 literatura lagun

Abenduaren 2an, Euskararen Nazioarteko Egunaren
bezperan, Egunez egun euskeraz 2006 egutegia
aurkeztu zuten Euskaltzaindiaren egoitza nagusian
Arrigorriaga, Basauri eta Galdakaoko alkateek eta
Galtzagorri elkarteko Leire Ugaldek, BFAko Euskara
Sustatzeko zuzendari Gotzon Loberaren laguntzaz.
Basauri eta Galdakaoko Udalek iaz kaleratu zuten
egutegia lehen aldiz. Aurten, ordea, zortzi erakundek
parte hartu dute urteko egun guztietan euskaraz
aritzea xede duen ekimen honetan: Arrigorriaga,
Balmaseda, Basauri, Berango, Enkar terriko
Mankomunitatea, Etxebarri, Galdakao eta Zeberio.
Iazkoaren aldean, gainera, berrikuntza erakargarria
dakar egutegiak: literatur testu hautatuz eta testuok
ikasmailaren arabera lantzeko ariketa jakingarriz
jantzi baitute Galtzagorrikoek egutegia.

Eidazu euskaraz!

Basauriko Udalak doako itzulpen zerbitzua jarri du herriko saltoki eta elkarteen esku.
Zerbitzua jasotzeko, honako baldintza hau bete behar da nahitaez: testuak jendaurrean
erabiltzeko edo bezeroekin harremanetan jartzeko balio behar du. Saltoki eta elkarteetako
arduradunek Internet bidez erabili ahal izango dute zerbitzua, udalaren web gunean
(www.basauri.net).


