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Aurkibidea

8 zenbakia - 2004ko abendua

Opari sasoi honetan, sarritan ez dugu euskaraz argitaratzen
diren produktuen gaineko informaziorik izaten eta hutsune
hori betetzeko argitaratu da Euskarazko Produktuen Katalogoa.
EAEko eta Nafarroako hainbat euskara zerbitzuk elkarlanean
argitaratu dute katalogoa. Bizkaian, Getxoko Euskara
Zerbitzuak hartu du katalogoaren ardura eta Alkarbide,

Bizkaiko Euskara Zerbi tzuen
bilgunea, izan du lagun zeregin
horretan. 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.
Katalogoa banatzearekin batera,
beste hainbat ekimen jarri dira abian: Bizkaiko Foru Aldundiaren
laguntzari esker, katalogoa Internet bidez ikusteko aukera egongo da,
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.
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Abenduaren 7tik aurrera euskararen etxera sartu eta
hura ikusteko aukera dugu. Bilboko Agoitz plaza 1ean
dago euskararen etxea eta haren xede nagusia euskararen
erabileran parte hartzen duten gizarte eragileen arteko
lankidetza eta partaidetza indartzea da. Etxean bi jarduera
nagusi garatuko dira: alde batetik, elkarteentzako lan-lekua
izango da, eta bestetik, interpretazio zentroa.

Bizkaiko Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta
Bilboko Udalaren artean egin dute euskarari buruzko gune
espezializatu hau eta honela banatuta dago:

Lehenengo solairuan Euskararen Interpretazio Zentroa dago. Tren geltoki baten antzera
girotuta dago eta bertan euskararen historia eta bilakaera ikus ditzakegu. Bi bagoi eta nasak osatzen
dute geltokia, lehenengo bagoian euskara eta euskalkiei buruzko informazioa eskaintzen da,
bigarrenean euskararen historia dago ikusgai eta hirugarrenean munduan zehar ikus daitezkeen
euskararen lekukotasunak eta euskal literatura eta kulturari buruzko aldizkari digitala.

Bigarren solairuan euskararen mediategia dago. Ikerlarientzat eta oro har euskaltzaleentzat
pentsatutako gunea da eta bertan multimedia artxiboan erabilgarri dauden programak ordenagailu
modernoetan ikusteko aukera dago. Horrekin batera, interneten eskura dauden euskarari buruzko
web guneen bilduma ere ikus daiteke.

Hirugarrenean, honako elkarte hauen bule-
goak daude: Euskal Idazleen Elkartea, To-
pagunea Euskara Elkarteen Federazioa eta
Mendebalde Kultura Alkartea. Laugarrenean
berriz, Bizkaiko Ikastolen Elkartearen bulegoa.

Euskararen etxea asteartetik larunbatera
egongo da irekita, 10:00ak eta 19:00ak
artean eta astelehen eta igandeetan: 10:00
- 13:30 artean. Joan aurretik, ordea, bisita
birtuala egiteko aukera duzue euskararen
etxearen web gunean; hona hemen helbidea:
www.euskararenetxea.net.

Euskarak badu bere etxea
Bilbon
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Debagoieneko Mankomunitatearen eta bailara hartako euskara zerbitzuen ekimenez, Gazteak
eta Administrazioa izeneko unitate didaktikoa aurkeztu da. Administrazioan euskararen erabilera
sustatzeko beste urrats bat gehiago da; izan ere, gazteak administraziora euskaraz hurbiltzea da
unitatearen  xedea.

Erkidegoko ikastetxe guztietan jasoko dute ikaslearen eta irakaslearen ale bana, guztira
1500 ale. Nafarroa eta Iparraldera ere bideratu nahi da material hau, euskara iristen den toki
guztietara, hain zuzen ere.

Idatziak liburuxkan dago unitate didaktiko honen abiapuntua, gazteek urrun ikusten dute
administrazioa eta beharrezkoa ikusi zuten gazteentzako gai interesgarriak aukeratzea; ildo
horretan, bada, honako gai hauek aukeratu dituzte: gazteak eta administrazioa, gaztelekuak eta
gaztetxeak, parrandara autobusean, isunak, herrietako festak eta kirolak.

Argitalpen honetan helbururik behinena idatziak lantzea da: eskaera, kexa eta erreklamazioak.
Informazio gehiago lortzeko, jo ezazue Debagoieneko Mankomunitatearen web gunera. Hona
hemen: www.debagoiena.com.

Gazteak eta euskara

Goya sarietarako proposatu dute
Supertramps animaziozko euskal filma

Gabonetan murgilduta gauden honetan umeentzako film
ugari estreinatu ohi dira. Egunotan umeentzako animazio
film horietako bat euskaraz ikusteko aukera dugu zinema-
aretoetan. Irusoin, Dibulitoon Studio, Barton Films eta EiTB
etxeek ekoitzi eta Jose Mari Goenagak eta Iñigo Berasategik
zuzendu dute film hau eta Goya sarietarako aukeratuetako
bat izan da.

Animaziozko film euskaldun bat hirugarren aldiz proposatu dute Goya sarietarako, kategoria
horretan pelikula onenaren saria irabazteko, hain zuzen ere.
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Laburrean...

URTE AMAIERAKO KONTUAK

Gabon sasoia jan-edanerako sasoia izateaz gain,
urteak emandakoaren inguruan hitz egin eta balantzeak
egiteko sasoia ere izaten da, eta Alkarbideri ere iritsi
zaio aurtengoaren inguruan gogoeta egiteko sasoia.

2004ko ekitaldian, 731 mezu jaso dira bilgunearen postontzian. Web guneak  7.166 bisita jaso
ditu urteko lehen hamaika hilabeteetan. Aurreko guztia kontuan hartuta, aurtengo datuak eta
iazkoak erkatuz gero, esan dezakegu zerbitzu guztien erabilerak gora egin duela nabarmen.

Aurtengoan, teknikarien iritziak ere jaso ditugu eta labur-labur bada ere, hona hemen teknikariek
egindako ekarpen nagusiak:

– Alkarbide bilguneak, oro har, EBPN jarraitu behar du, bertan azaldutako helburu estrategikoak,
neurriak eta ekintzak landuz.

– Lege babesari dagokionez, euskararen inguruko ordenantzak behar-beharrezkoak dira.
– Lan-mahaien arteko koordinazioa hobetu beharko litzateke.
– Prestakuntza informazio hutsa izatetik formazioa izatera pasatu beharko litzateke, landu beharreko

gaien artean: EBPN, Kirola...

ANDRES URRUTIA EUSKALTZAINBURU IZENDATU DUTE

Andres Urrutia Badiola euskaltzainburu izendatu dute. 2004-12-17an
hartu zen erabakia Bilbon egindako ohiz kanpoko barrengo batzarrean.
Azken 16 urteotan euskararen akademiaren buruzagitzan egon den
Jean Haritschelharren lekua hartuko du abokatu eta irakasle bilbotarrak.

1954an jaio zen Bilbon Urrutia. Abokatua da, eta notario lana egiteaz
gain, zuzenbidea irakasten du Deustuko Unibertsitatean. Horiez guztiez
gain, euskal lexikografian eta terminologian ere lan handia egindakoa
da.


