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Bizkaiko Foru Aldundiak euskara sustatu, zabaldu eta normalizatzeko diru-laguntzak arautzen
dituen foru dekretua argitaratu du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, martxoaren hamarreko alean.
Dekretu horren arabera, honako hauek jaso ahal izango dituzte diru-laguntzak:

a) 2003ko ekitaldian euskarazko aldizkariak argitaratzen dituzten
irabazasmorik gabeko pertsona juridiko pribatuak.
b) Enpresak (merkataritza erakundeak eta kooperatiba sozietateak),
baldin eta 2003ko ekitaldian euskararen erabilera sustatzeko planik
burutzen badute.
c) Euskara informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietan
agertzeko ekoizkinak egiten dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko
enpresak, betiere 2003ko ekitaldian egiten denari begira.
d) Udalak, udal erakunde lokabeak eta mankomunitateak, 2003ko
ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko
egiten diren jardueretarako.
Azken atalekoak txit interesgarriak dira euskara teknikariontzat. Horregatik,
kontuan hartu eskabideak egiteko epea martxoaren 11n hasi eta apirilaren
11n amaituko dela. Eskabideok Euskara Sustatzeko Zerbitzuan aurkeztu
beharko dira, honako helbide honetan: Urkixo zumarkalea 28, 5. solairua,
Bilbo (astelehenetik ostiralera, 8:30etatik 13:30etara). Bertara joan barik
ere, badago eskaera on-line egiteko aukera helbide honetan:
www.bizkaia.net/Kultura/Dirulaguntzak
Informazio gehiago aurkituko duzue BAOren 47. zenbakian (2003-03-
10ekoa).
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Gaur egun, inork ez du zalantzan jarriko
Interneten hedapen azkarrak berebiziko eragina
izan duela gizarte-alor gehien-gehienetan. Izan
ere, Internet-ek ekarri digun teknologiak hamaika
gauza egiteko balio du, baina, batik bat, urruneko
komunikazioa ezarri eta egundoko informazioa
jasotzeko, oso denbora laburrean eta aulkitik
bertatik mugitu ere egin gabe. Honezkero, euskara
teknikariok abantaila horien guztien berri izango
duzue. Badaezpada ere, euskararen inguruko
baliabide batzuk aipatu dizkizuegu beheko le-
rrootan.

Ezinbestekoak:

Xuxen. Euskararen zuzentzaile ortogra-
fikoa. Helbide hauetan eskura daiteke,
doan :  www. ixa . s i . ehu . e s/ I xa ;
www.euskadi.net/euskara
www.euskadi.net/euskara. Orrialde ho-
netan, euskara lantzeko tresna ugari aur-
kituko dituzu, besteak beste, beheko lotu-
retan ageri diren hiztegi gehienak.
www.euskaltzaindia.net. Euskaltzaindia-
ren webgunea.
Alkarbideren webgunea:
web.bizkaia.net/kultura/euskara/
alkarbide/eu_index.htm

Hiztegiak

Elhuyar hiztegia:
www1.euskadi.net/hizt_el/indice_e.htm
Morris hiztegia (euskara-ingelesa):
www1.euskadi.net/morris/indice_e.htm
Hiztegia 3000:
www1.euskadi.net/hizt_3000/indice_
e.htm
Sinonimoen hiztegia:
www1.euskadi.net/hizt_sinon/indice_
e.htm
Euskalterm:
www1.euskadi.net/euskalterm/indice
_e.htm

Hiztegi batua:
www2.euskaltzaindia.net/Temas/Pro/
Arauak/HiztegiBatua.htm
Harluxet hiztegi enziklopedikoa:
www1.euskadi.net/harluxet/
Izendegiak:
www2.euskaltzaindia.net/eoda/
BFAren hiztegi terminologikoa
(www.bizkaia.net webgunean)
apps.bizkaia.net/apps/danok/
HiztegiTerminologikoa/euskara/
euHiztegiSarrera.asp

Corpusak

XX. mendeko euskararen corpus estatis-
tikoa (Euskaltzaindiaren webgunean)
Euskaltzaindiaren arauak (Euskaltzain-
diaren webgunean)
Duda-muda (Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundearen webgunean:
www.ivap.org)
Adminiklopedia (Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundearen webgunean:
www.ivap.org)

Bilatzaileak

Kaixo: www.kaixo.com
Aurki: www.aurki.com

Beste batzuk
Euskararen azpiegiturak (Eusko Jaurlaritzaren
datu basea:
www1.euskadi.net/euskara_behatokia/indice
_e.asp); Eustat (www.eustat.es); UZEI
(www.uzei.org); EIZIE (www.eizie.org); IZO
(www.ivap.org/eusk/izo/karatula.htm); UEMA
(www.uema.org)
Zerrendatxo hau, jakina, sarean aurki daitezkeen
euskarazko baliabide guztien apurra baino ez
da. Beraz, euskarazko jardunari on egiten dion
ezer aurkitzen baduzue amaraunaren zirrikituetan,
zabaldu beste teknikarion artean.
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Guztira, Bizkaiko 16 udalek eta 2
mankomunitatek parte hartu zuten
irakas-ereduen gaineko informazio-
kanpaina bateratu batean. EUSKA-
RAZKO ESKOLA AUKERAKOENA le-
loaren harira, Alonsotegi, Arrigorriaga,
Bakio, Balmaseda, Basauri, Berango,
Berriz, Erandio, Etxebarri, Galdakao,
Getxo, Gordexola, Leioa, Muskiz, Or-
tuella eta Zaldibarko udalek eta
Enkarterri nahiz Uribe Kostako
mankomunitateek bat egin zuten eus-
karazko irakaskuntza bultzatzeko eki-
men honetan, 2 eta 3 urteko umeen
matrikulazio kanpaina hasteaz batera.
Kanpainaren helburu nagusia ondokoa
izan zen: Euskal Hezkuntza Sisteman egun
dauden irakaskuntza ereduen gaineko informa-

zioa ematea gurasoei, umeak zein eredutan
eskolatzeko erabakia hartzen laguntzearren.

Herri horietan guztietan, 270.000
biztanle inguru bizi dira, eta, gutxi-
asko, 6.000 familiak jaso dute
kanpainaren berri etxean.

Kanpaina aurkezteko saioan, Gotzon
Loberak, Euskara Sustatzeko zuzendari
nagusiak, Iñaki Zarraoak, Getxoko
alkateak, Alberto Ruiz de Azuak,
Arrigorriagako alkateak, eta Arantza
Aranburuk, Basauriko euskara tek-
nikariak, kanpainaren nondik-norakoak
azaldu zizkieten prentsaurrekora ba-
tutako guztiei.

Joan den otsailaren 4an,
EUSKARAZKO ESKOLA

AUKERAKOENA
kanpainaren aurkezpena

egin zen EUDELen
egoitzan

Euskarazko eskola
aukerakoena
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Agerkaria

Amorebieta-Etxano: euskara@amorebieta.net
Arratia: euskera.arratia@bizkaia.org
Arrigorriaga: jaione@arrigorriaga.org
Bakio eta Meñaka: euskara.bakio@bizkaia.org
Balmaseda eta Alonsotegi: euskera@balmaseda.net
Basauri: aaramburu@basauri.net
Berango: berangokoudala@berango.org
Bermeo: euskera@bermeo.org
Berriz: euskara@berriz.net
Bilbo: euskera@ayto.bilbao.net
Durangaldeko Merinaldea:
euskara.mdurango@bizkaia.org
Durango: euskara@durango-udala.net
Elorrio: euskara@elorrio.net
Enkarterri: euskara@enkarterri.org
Erandio: euskara@erandioko-udala.net
Ermua: idoiacarracedo@udalermua.net
Etxebarri-Doneztebe: etxebarrieuszer@euskalnet.net
Galdakao: matutxa@galdakao.net
Gamiz-Fika, Fruiz eta Arrieta:
emonasterio.gamiz-fika@bizkaia.org
Gernika-Lumo: kultura@gernika-lumo.net

Getxo: euskara.teknikaria@getxo.net
Gordexola: euskarazerbitzua@gordexola.net
Laukiz: maria.fernandez@laukiz.net
Leioa: euskarazerbitzua@leioa.net
Lekeitio: jgoitia.lekeitio@bizkaia.org
Markina-Xemein: irementeria.markina@bizkaia.org
Maruri-Jatabe: euskara.maruri@maruri-jatabe.net
Mungia: mungia.euskera@euskalnet.net
Muskiz: euskara@muskiz.com
Ondarroa: mrey@ondarroakoudala.net
Orduña: urduna@terra.es
Ortuella: euskara_ortuella@kaixo.com
Santurtzi: euskara-saila@euskalnet.net
Txorierri: euskara@txorierri-mank.org
UEMA: iarregi@uema.org
Orozko: ialegria.ugao@bizkaia.org
Uribe Kosta: garikoitz.etxebarria@uribekosta.org
Zaldibar: eguen.zaldibar@arrakis.es

Esan beharrik ere ez dago: okerren bat baldin bada,
jakinarazi lehenbailehen bilgunearen posta-helbidera:
alkarbide@bizkaia.net

Euskara zerbitzuetako
e-helbideak

Zer deritzozu?

Hemendik aurrera, teknikariok txoko berria
izango duzue Agerkarian. “Zer deritzozu”
bataiatu dugun atal hau zeuen lekua izango da
bilgunearen paperezko adierazpidean. Bertan,
iritzia azaldu eta iradokizunak egin ahalko
dituzue. Horretarako, bidali artikuluak gure
arteko harremanetarako erabili ohi dugun
helbide elektronikora: alkarbide@bizkaia.net.

Alkarbideren webgunea

Alkarbideren gune birtuala sarean ipini zenetik,
honako bisita kopurua izan du:
2002ko urria: 450
2002ko azaroa: 437
2002ko abendua: 332
Guztira 2002an: 1.219
2003ko urtarrila: 313
2003ko otsaila: 893

EBPN Bizkaian

Dagoeneko, hainbat udal eta mankomunitate dabiltza Bizkaian EBPN buru-belarri lantzen. 2002an,
Arratiako Mankomunitatea, Arrigorriaga, Basauri, Bermeo, Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo,
Mungia eta Txorierriko Udalen Mankomunitatea hasi ziren beharrean. 2003an, ostera, Balmaseda,
Durangaldeko Merinaldearen Amankomunazgoa, Enkarterriko Udalen Mankomunitatea, Laukiz
eta Maruri-Jatabe, Erandio eta Leioa hasi dira.

Laburrean...


