
Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia udaletan

Plana garatzeko eskaria egin dute 34 herrik
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Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia
udaletan aplikatzen hasi da Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako

Sailburuordetza. Lehenengo aldiz Azpeitian
aplikatuko da, baina beste 33 herrik ere egina
dute plana garatzeko eskaria. Herri horien
artean dira, esaterako, Irun, Arrasate, Basauri,
Eibar, Bergara, Gernika, Hernani, Lasarte,
Beasain, Gasteiz, Ondarroa, Andoain, Igorre,
Soraluze, Larrabetzu, Anoeta, Otxandio… 

Euskara Biziberritzeko Plana, dena dela, ez
da era bakarrean gauzatuko herri denetan,
biztanle eta euskaldun kopuruaren arabera
hamar eredu prestatu baititu Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzak. Eredu horien
barne dira Gasteiz, Bilbo eta Donostia hiri-
buruak ere.

Helburuen Hedapena programa

Lehen fasean, 5.000 biztanletik gorako
herrietan eta euskaldunen kopurua %70
baino handiago den herrietan aplikatuko da.
Egun, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
160 herri dira egoera horretan. Plana behar
bezala garatzeko, hogei helburu zehatz eta
horiek lortzeko jarraitu beharreko 41 ildo
estrategiko finkatu dira, esparruz esparru.
Egoera soziolinguistikoa eta biztanleen
kopurua kontuan harturik, berriz, lehentasu-
nezko esparruak ere zehaztu dira. 

Helburuen Hedapena programaren bidez, gainera,
lehentasunezko esparru bakoitzera esleitzeko
moduko aurrekontu-portzentaiaren tarteak ere
adierazi dira.

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, bestal-
de, planaren jarraipen eta eboluzioa egiteko soft-
warea diseinatu du eta udalen eskura jarri. Softwa-
rean, plangintzaren definizioaren oinarrizko
informazioa sartu da, erabiltzaileak ekintzaz edo
informazioz elika dezan. Programak, plangintza
operatibora iristeko bideak eta baliabideak
eskaintzen ditu.

Planaren abiatzea Azpeitian

Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia herri mailan
lehenengo aldiz Azpeitian aplikatuko da, hain
zuzen, herri hori 10.000 biztanletik gorako herrie-
tan bataz beste euskaldun gehien duen herria dela-
ko. Planaren abiatzea ospatzeko asmoz, "Euskara,
gu geu gara bidea" izeneko kanpaina abiarazi zuen
Azpeitiko Udalak abendu hasieran, eta Patxi Altu-
na eta Patxi Goenaga euskaltzain azpeitiarrei ome-
naldia ere eskaini zien hilaren 2an, Euskararen
Nazioarteko Eguneko jai eta ospakizunekin bat
eginez. 
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Martin Ugalderi buruzko jardunal-
diak egin ziren joan den azaroan,
Donostian eta Andoainen. Ber-

nardo Atxaga, Txomin Peillen, Jose Angel
Ascunce, Anjel Lertxundi eta beste hainbat
irakasle eta idazle bildu ziren Martin Ugal-
dek bere herria helburu izeneko jardunal-
dietara. 

1921ean Andoainen jaioa, bertan bizi izan
zen Martin Ugalde Espainiako Gerra Zibilak
familia dena atzerrira bidean jarri zuen arte.
Venezuelan izan ziren Ugaldetarrak 1947az
gero, eta bertan zaildu zen kazetari eta idazle. 1955ean, El Nacional egun-
kariak antolatu zuen Narrazio Laburren Lehen Saria irabazi zuen, “Un real
de sueño sobre un andamio” ipuina idatzirik, eta handik bi urtera lehen
ipuin bilduma argitaratu zuen, narrazio labur haren izenburu berdinaz.
Venezuelan bertan zegoela hasi zen euskarazko literatur lanak sortzen,
ipuinak (Iltzalleak, 1959), antzerkia (Ama gaxo dago, 1964), haurrentzako
ipuinak (Umeentzako kontuak, 1966), eta kazetaritza lanak. 

1969an itzuli zen Euskal Herrira, Hondarribian hartu zuen etxea. Zeruko
Argia-n eta Euskaltzaindian lagundu zuen. 1973an atzera atzerrira behar-
tu zuen poliziak. Hiru urte eman zituen Iparraldean. 1976an itzuli zen.
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Euskarazko Arazoetarako zuzen-
dari izendatu zuten 1982an. Karguak eta ardurak gorabehera, Martin
Ugalde beti bizi izan da idazteari emana. Hainbat eta hainbat dira idatzi
dituen liburuak, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz ere, historia, literatura,
eta kazetaritza landuz. Itsasoa ur bazter luzea da, Hablando con los vas-
cos, Síntesis de la Historia del País Vasco, El libro blanco del euskera,
Mantal urdina, Bihotza golkoan, Itzulera baten historia, ETBrako “Eus-
kaldunek hitza” elkarrizketa sorta…

Martin Ugalderen lanak askotariko sari eta goraipamenak irabazi ditu.
Besteak beste, Eusko Jaurlaritzak, Euskaltzaindiak, Euskal Herriko Uni-
bertsitateak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Andoaingo herriak, Euskal-
dunon Egunkariak eta beste hainbat erakunde eta elkartek ohoratu dute
Ugalderen leialtasuna. 2001eko Euskadi Literatura Sarien banaketa-eki-
taldian bertan ere, Martin Ugalderen bizitza eta lana goratu zituen Iba-
rretxe lehendakariak.

Martin Ugaldek
bere herria helburu
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Laburrak

Euskarazko software
dena katalogoan

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) egun euskaraz erabil
daitekeen software dena bildu du katalogo batean. Sarean
da dagoeneko www.ueu.org helbidean eta bertan 100 pro-
duktu inguru jaso dituzte Iñaki Alegriak eta Susi Rodri-
guezek. Katalogoa zazpi sailetan banaturik dago: astialdia,
hizkuntza, Internet, tresna orokorrak, irakaskuntza eta
joko pedagogikoak, eta bestelakoak. Datu-base doakoa da
eta software gehiago egiteko pizgarri izan dadin nahi dute
UEUko arduradunek. Bestalde, produktu berriak sortu
ahala, katalogoari erantsiko dizkiote.

Dirukiak material didaktikoa
HABEk eta UZEIk, Dirukiak testuliburua prestatu dute
euskaraz jakin arren lan-eginkizunak euskaraz egiteko ohi-
turarik ez duten finantza erakundeetako langileentzat.
Liburua lau ataletan banaturik dator: Baratze Finantza-
rioa, Finantzazain Automatikoa, Harreman Finantzarioak
eta Azoka Finantzarioa, eta horietan eguneroko termino-
logia, kutxazainak erabiltzeko instrukzioak, aholkularitza
eta burtsa lantzen dira, euskaraz.

Elkarlaneanek eta Ereinek 25 urte
Zilarrezko Ezteiak
ospatu dituzte Erein
argitaletxeak eta
Bilintx liburuden-
dak eta Zabaltzen
banaketa enpresak.
Ereinek euskarazko
literatura, saiakera
eta hezkuntza-libu-
rua indartzen egin
du lan, batez ere.
Euskalgintza Elkarlanean Fundazioak, berriz, erakundea
indartzen eta, aldi berean, euskararen gizartea sendotzen
saiatu da eginahalean liburudenda-sare eta enpresa bana-
tzailearen bidez.
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Bost liburu berri
argitaratu ditu
Ibaizabal argi-

taletxeak Literatura
Unibertsala bildu-
man, Euskal Itzul-
tzaile, Zuzentzaile
eta Interpreteen El-
kartearekin (EIZIE)
elkarlanean eta Eusko
Jaurlaritzako Kultu-
ra Sailaren babesean:
Giovannino Guares-
chiren On Camillo,
Ramon Maria del Valle-Inclanen
Buhame-argiak, Jan Nerudaren
Mala Stranako ipuinak, Mikhail
Afanasievitx Bulgakoven Txakur-
-bihotza, eta Eugene Ionescoren
Abeslari burusoila. Koldo Biguri,
Anastasio Esnaola, Fernando Rey,
Jose Morales eta Jon Muñoz izan
dira itzultzaile, hurrenez hurren.

Lan argitara berriek Literatura
Unibertsala bildumako 90, 91, 92,
93 eta 94. tituluak ditugu eta, ondo-
rioz, sei liburu geratzen dira 100.
zenbakira iritsi eta asmoaren lehen
zikloa amaitzeko. Sei liburu horiek 2002.
urtean argitaratuko dituzte EIZIEk eta
Ibaizabal argitaletxeak. 

Idazle handiak

Jonathan Swift-en Gulliver-en bidaiak
liburuak ireki zuen Literatura Unibertsala
bilduma 1991n, eta hainbat idazle handi-
ren lanak argitaratu dira bertan harrezke-
ro. Besteak beste: Txekhov, Stevenson,
Gide, Goethe, Cortazar, Garcia Marquez,
Camus, Flaubert, Woolf, Pavese, Dos-
toievski, Montesquieu, Grass, Steinbeck,

Dickens, Lermontov, Capote, Duras,
Chesterton, Andersen, Borges, Dos Pas-
sos, Saramago…

Oraingo honetan ere bost idazle handiren
lanak argitaratu dituzte. Adibidez, Gio-
vannino Guareschik (Parma, 1908 – Cer-
via, 1968), erabateko arrakasta izan zuen
On Camillo eta Pepponeren istorioen
bidez. Izan ere, Pinocchiorekin batera, Ita-
liako literaturak sortu dituen pertsonajerik
ezagun eta unibertsalenak dira Koldo
Bigurik euskaraz eman dituen On Camillo
eta Peppone.

Valle-Inclan (Gali-
zia, 1866 – 1936)
antzerki berritua
egiten saiatu zen,
esperpentoa izena
eman zion egileak
berak, eta bizitasun,
pipermin eta ironiaz
gainezka daude
haren lanak. Buha-
me-argiak izan zen
oraintxe Anastasio
Esnaolak euskarara
itzuli duen egile

galegoaren obrarik ezagunena.

Jan Neruda (Praga, 1834 – 1891),
txekierazko literaturako idazlerik
handienetakoa da. Fernando Reyk
euskaratu duen liburuan, egileak
Pragako auzo Mala Stranako giroa
eta jendea deskribatzen ditu, berta-
ko arazo eta sufrimenduak, dela
heriotza, pobrezia, bakardadea eta
beste.

Bulgakov (Kiev, 1891 – Mosku,
1940), satiraz baliatu zen erregimen

sobietarraren akatsak salatzeko. Mai-
sua eta Margarita du lanik ezagunena,

Turbindarren egunak drama eta Uharte
urrekara komediarekin batera. Jose Mora-
les Beldak itzuli berri duen Txakur-biho-
tza lana, hortaz, egilearen libururik onena
ez izanda ere, goi mailako literatura dugu,
eta autorearen estiloa eta pentsamendua
ezagutzeko guztiz baliagarria.

Eugene Ionesco (Errumania, 1909 – Paris,
1994), Frantzian hazi zen eta frantsesez
idatzi. "Absurdoaren antzerkia" sortu
zuen 1950ean, Abeslari burusoila, Jon
Muñozek itzuli berri duen lan klasikoaz.

Guareschi, Valle-Inclan, Jan Neruda, Bulgakov eta Ionesco

Bost titulu berri Literatura Unibertsala bilduman

MIKHAIL AFANASIEVITX BULGAKOV EUGENE IONESCO

GIOVANNINO GUARESCHI RAMON MARIA DEL VALLE INCLAN JAN NERUDA

Amodiozko gutunen X. Berrigara lehiaketa
Bergarako Jardun euskara elkarteak Amodiozko Gutunen X. "Berrigara" Lehiaketaren deialdia egin
du. Aurten, X. edizioa dela eta, sari handiagoak agindu dituzte antolatzaileek. Lehiaketan 1987an edo
lehenago jaiotakoek har dezakete parte, eta maitasunezko eskutitza aurkeztu. Lanek ez dute bi orrial-
de baino luzeago izan behar, eta e-postaz ere bidali ahalko dira. Harremanetarako: jardun@topagu-

nea.com helbidea. 2002ko urtarrilaren 9an itxiko da lanak jasotzeko epea eta sari ematea otsailaren
14an egingo da, Bergarako Gartzela Zaharrean.



Euskaraz katalogatzeko oina-
rrizko terminologia argitara-
tu eta webgunea aurkeztu du

Joana Albret Bibliotekonomia Min-
tegiak. Terminologia argitaratu
berriak euskararen erabilera normal-
duko duen katalogatzeko lan-tresna
izan dadin nahi dute mintegikideek.
Interneteko orrialdea, bestalde, pro-
fesionalen eta gaiaz kezkaturik dau-
denen artean komunikazioa bultza-
tzeko eratu dute.

Mintegiak orain arte landu duen
lanik nekeena da Katalogatzeko
Oinarrizko Terminologia izeneko
hau. Oinarrizko hiztegi honetan,
liburuzain, artxibozain eta dokumentalis-
tek katalogazio lanetan erabiltzen dituzten
terminoak euskaraz, gaztelaniaz eta fran-
tsesez jaso dituzte. Katalogoaren helburu
da adosturiko terminoak erabiltzea, hainbat
bibliotekatakoak abiapuntu harturik. Bes-
teak beste, Azkue Bibliotekakoa, Koldo

Mitxelenakoa, HABE,
Xenpelar, SHEE-IVEF,
HAEE-IVAP eta beste
zenbait udal liburutegita-
koak hartu dira kontuan. 

Oinarrizko terminologia
www.e ibar.org/ joana-
albret helbidean jarri dute
eta, bertan, Euskal Herriko
eta euskal munduarekin
zerikusia duten liburutegi,
artxibo eta dokumentazio
zentroen webguneen este-
kak ere bildu dituzte. Tar-
tean, Foru Aldundietakoak
eta Unibertsitateetakoak.

Joana Albret Biblioteko-
nomia Mintegia liburutegi
eta dokumentazio zentro-
etako hainbat profesiona-
lek sortu zuten orain dela
lau urte, euskaraz egiteko
bitartekoen eskasiak kez-
katurik.
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Biblioteka Nazionala sortzea helburu

Euskaraz katalogatzeko oinarrizko terminologia argitaratu da

Berripapera
EUSKARAREN

115. zenb. • HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA • 2001eko abendua

Euskal Esaerak,
hizkuntzarekin

jolasean
Euskaraz ere hizkuntzarekin jolasteko aukera
badela erakutsi du Eneko Bidegain kazetariak
Euskal Esaerak-Expressions basques liburu
berrian. Lan honetan, esaerak, hitz eta adjekti-
boak bildu ditu egileak, hainbat ataletan bana-
turik: adina, aroa, beldurra, dirua, edaria, egia...
Horri dagokionez, Asisko Urmenetaren Man-
xut! liburuarekin bat egiten du Euskal Esaerak
honek ere, eta esaera zahar eta berriak bultza-
tzea du helburu.

Eneko Bidegainek Pierre Lhanderen hiztegitik
hartu ditu esaera gehienak, bai eta Eskualduna
eta Herria aldizkarietatik ere. Era berean, Koldo Izagirreren Lokuzioak liburua ere
aztertu du egileak. Azkenik, etxean nahizu-nahizu entzundakoak ere erantsi dizkio
lanari. 

Lege-gordailua: VI-572-1992
ISSN: 1138-3038

✄
Euskararen Berripapera zure etxean
doan jaso edo ezagunen bati bidaltzea
nahi baduzu, idatzi helbide honetara:

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
Donostia-San Sebastián, 1 

01010 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel.: 945 01 81 16

e-posta: I-Sosoaga@ej-gv.es

Euskaraz Gaztelaniaz

Izen-deiturak: ..............................................

..........................................................................

..........................................................................

Helbidea: ......................................................

..........................................................................

Herria: ............................................................

Kodea: ............................................................

Lurraldea:......................................................

Tel.: ..................................................................

e-posta:..........................................................


