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Euskara Bizkaiko
amaraunean

Interneten gehien erabiltzen diren hizkuntzen artean, euskara berrogeigarren lekuan ei dago.
Orain hiru urte baino atzerago sailkapenean, ordea, orduan hogeita hirugarrena baitzen. 2000.
urtean, 36.321 orrialde zeuden interneten euskaraz. Aurtengo udan, softcatalá elkarteak datuok
eguneratu ditu eta elkarte horren arabera 154.709 orrialde daude euskaraz gaur egun sarean.

Euskarak aurretik ditu frantsesa (hirugarrena), gaztelania (bosgarrena),
katalana (hogeita hirugarrena) eta galiziera (hogeita hemeretzigarrena),
besteak beste.
Gurera etorrita, Bizkaiko udal guztietarik, erdiak baino gehiagok web
gunea daukate, eta ia-ia guztiak elebidunez erabiltzeko aukera dago.
Hala ere, web gunerik ez dutenen artean, udal asko prestatze-lanetan
ari dira, eta laster eskainiko dute udalaren informazio elektronikoa sarean.
Euskaraz (ere) argitara dezatela!

  WEB GUNEA EUSKARAZ ESKAINTZEN DUTEN BIZKAIKO UDALAK
• ABADIÑO • ALONSOTEGI • AMOREBIETA-ETXANO • AMOROTO • AREATZA
• ARRIETA • ARRIGORRIAGA • ARTEA • ATXONDO • AULESTI • BAKIO
• BALMASEDA • BARAKALDO • BARRIKA • BASAURI • BERMEO • BERRIZ • BILBO
• DURANGO • ELORRIO • ERMUA • ETXEBARRI • GALDAKAO • GATIKA
• GERNIKA-LUMO • GETXO • GIZABURUAGA • GORLIZ • GÜEÑES • ISPASTER
• IURRETA • IZURTZA • LAUKIZ • LEIOA • LEKEITIO • LEMOIZ • LEZAMA • LOIU
• MALLABIA • MAÑARIA • MARKINA-XEMEIN • MARURI-JATABE • MENDATA
• MENDEXA • MORGA • MUNDAKA • MUNGIA • MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ
• MUSKIZ • ONDARROA • OROZKO • PLENTZIA • PORTUGALETE • SOPELANA
• TURTZIOS • URDULIZ • ZALDIBAR • ZALLA • ZAMUDIO • ZEBERIO • ZIERBENA
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HIZNET. Hizkuntza plangintza ikastaroa (internet bidez)

Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak, Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Soziologia II sailarekin,
Udako Euskal Unibertsitatearekin (UEU) eta SEI elkartearekin batera, HIZKUNTZA PLANGINTZA
UNIBERTSITATE-IKASTAROAREN 3. edizioa antolatu du 2003-2004 ikasturterako.
Euskararen normalkuntzaz diharduen ikastaro honek aurrez aurreko irakaskuntzaren eta irakaskuntza
birtualaren abantailak uztartzen ditu.

Info: http://suse00.su.ehu.es/HIZNET/

HIZTEK. Hizkuntza-teknologiak graduondokoa

Hizkuntza-Teknologiak izeneko graduondoko hau hizkuntzalaritza eta informatika uztartu nahi
dutenentzat antolatu du Udako Euskal Unibertsitateak. Eskolak UEUko Ikastetxe Nagusian, Eibarko
Markeskoa jauretxean izango dira, arratsaldeko 4etatik 7etara.

Info: http://www.ueu.org

HEREKU. Herri erakundeen kudeaketa graduondokoa
Administrazio Publikoak zein ageriko gizarte-garrantzia duten erakundeak (mankomunitateak,
partzuergoak eta abar) kudeatzeko tresnen azterketa da graduondoko honen gai nagusia. HIZTEKen
moduan, eskolak UEUko ikastetxe nagusian emango dira, asteazken arratsaldeetan eta larunbat
goizetan.

Info: http://www.ueu.org

HIK. Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa ikastaroa

Ikastaro hau ILCLI (Logika, Kognizio, Hizkuntza eta Informaziorako Institutua) eta Berria egunkariaren
arteko lankidetzari esker antolatu da. Eskolak Donostian izango dira ILCLIren egoitzan, ostiral
arratsaldeetan eta larunbat goizetan. Ekainean eta uztailean, berriz, praktikak egingo dira Berria
egunkarian.
Aurre-inskripzioa egiteko epea urriaren 3a arte izango da. Egun horren ostean zehaztuko da
matrikula egiteko epea zein izango den.

Info: www.sc.ehu.es/ilwlaanj/ilcli.html

On-line ikastaroak eta
beste, euskaraz
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Eusko Jaurlaritzak euskararen erabilera
indartzeko eta euskarazko komunikabideen
egitasmoak sendotzeko diru-laguntzak onartu
ditu. Aurten 3.787.693 euro erabiliko dira
halako diru-laguntzetan.
Diru hori euskarazko prentsa idatzia (egunerokoa
zein aldizkarietakoa), euskarazko irrati eta
herri-telebistak eta teknologia berrietako
euskarazko prentsa eta euskararen erabilera
prentsan bultzatzeko erabiliko da.
Laguntzok jaso ahal izateko, honako baldintzak
bete behar dira:
a) Egunkariak eta aldizkariak jarraian eta

etengabe izen berberarekin argitaratzea,
batetik, eta, bestetik, aleek numerazio jakin
bati jarraitzea edo, argitalpenen kasuan, data
jarrita izatea. Prentsa idatziko laguntzak
euskara hutsezko proiektuei bideratuko zaizkie,

baina gaztelaniazko prentsa idatzian euskararen
presentzia areagotzeko eta bermatzeko
ekimenak ere bultzatu eta lagunduko dira.
Lagun t za  ja so t zeko  zehaz tu tako
autofinantzaketa izan beharko da, eta
beharrekoak diren legezko gordailua eta ISSN
delakoa izan beharko dute.

b) Euskarazko irratiek, urtean zehar, astero
gutxienez 25 orduz euskarazko saioak
emititzea.

c) Euskarazko herri-telebisten kasuan, urtean
zehar, astean gutxienez 10 orduz euskarazko
saioak emititzea.

Euskarazko irrati eta herri-telebistei dagokienez,
pertsona juridiko publikoek nahiz pribatuek
eskatu ahal izango dituzte laguntza horiek.

Informazioa: 2003ko irailaren 10eko EHAA

Hedabideak eta euskara
sustatzeko diru-laguntzak

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak informazioaren
eta komunikazioaren teknologia berriez baliatzen
diren pertsona juridiko pribatuentzat, euskara
sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko
diru-laguntzak ezarri ditu. Diru-laguntza horien
kopurua 900.000 eurokoa da.

Diru-laguntzen gaiak honako hauek dira:
a) Euskararen ondarearen informazioa

digitalizatu eta zabaltzeko egitasmoak:
(90.000 euro)

b) Aisialdirako ekoizkinak: euskarazko
CD-Romak, bideo-jolasak, ordenagailu
bidezko jokoak... (135.000 euro)

c) Internet-en bidez euskarazko zerbitzuak,
baliabideak eta produktuak eta edukiak gizartera

zabaltzeko egitasmoak: (225.000 euro)
d) Hizkuntzen teknologietan euskara integratzeko

proiektuak: (225.000 euro)
e) Softwarea euskarara lokalizatzea edota

euskaraz sortzea (225.000 euro)

Diru-laguntza horiek jaso ahal izateko, multzo
guztietako proiektuak 2003ko ekitaldian hasi
eta bukatu beharko dira. 2003ko urtarrilaren
1etik abenduaren 31 artean ekoitzi eta
egokituriko lan eta egitasmoak hartuko ditu
kontuan diru-laguntza egitasmo honek. Eskaera
egin ahal izateko, proiektuaren edukiak
oso-osorik euskaraz egon beharko du,
Euskaltzaindiaren arauak eta gomendioak betez.

Informazioa: 2003ko irailaren 19ko EHAA

Teknologia berrietan euskara
sustatzeko diru-laguntzak
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Laburrean...

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak 460.000 euro erabiliko ditu euskara on-line irakasteko
proiektuei laguntzeko. Ikastaro horiek beharrizan eta helburu zehatzei begira egingo dira.

Bizkaiko sei herri elkartu dira “Txikiakaz Nagusi” ekimen
berritzailea antolatzeko. Arigorriaga, Basauri, Berango,
Erandio, Getxo eta Leioako udalek ekimen berria ipini dute
abian, ALKARBIDEren babesaz.

Egitasmo honen bidez, lehenengoz eskainiko dira gurasoak
eta seme-alabak euskal giroan elkarrekin bizitzeko aukera
eskaintzen duten jarduerak (irteerak, asteburuak, etab.),
gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak euskaraz
izan daitezen ohitura hartzeko edo sendotzeko. Ekimen
honen aurkezpena irailaren 16an egin zen EUDELen egoitzan.

Azken kalitate kontrola pasatu ondoren, abuztuaren 8az
geroztik Mozilla Euskaraz proiektuak izaera ofiziala dauka mozilla.org-ren eskutik. Horri
esker, hemendik aurrera nabigatzaile euskalduna librezale.org eta mozilla.org web guneetan
deskargatu ahal izango da.

Mozilla software-sorta da: web nabigatzailea, posta bezeroa, helbide agenda, IRC bezeroa
eta HTML konposatzailea batzen ditu. Linux-BSD, Windows eta Macintosh plataformetan
dabil, eta sotware librea da, hau da, doakoa. Doan bana daiteke, eta kodea ikusi zein
moldatzeko eskubidea ematen du.

ALKARBIDEko web gunean Esperientzien gordailua izeneko atal berria argitaratuko dugu
laster. Atal horretan, ALKARBIDEren bitartez zein udaletako euskara zerbitzuen ekimenez
orain arte egin diren kanpainen berri emango dugu, baita kanpainetan erabili den material
guztia denok ikusteko moduan jarri ere.

Basauriko Udalaren Euskara Zerbitzuak umezain euskaldunen lan-poltsa prestatu du. Zerbitzu
hori erabili nahi duten gurasoek urriaren 10a baino lehen fitxa bat bete eta Euskara Zerbitzuan
utzi beharko dute. Iaz ere prestatu zuten eta 30 umezain euskaldunek parte hartu zuten
ekimenean.


