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2018ko URRIKO ALBISTEAK 
 

Euskararen lege integrala nahi du Kontseiluak  
Euskararen ofizialtasuna Nafarroa osora zabaltzea "ezinbestekoa" da lege proposamenaren helburuak 

betetzeko bidean. Hori da Kontseiluak Iruñeko Kondestable Jauregian larunbatean egin ziren 

jaldunaldietatik atera zuen ondorio nagusietakoa. 

Mintzapraktika egitasmoetan izena emateko epea zabalik 
Euskal Herrian 1000 mintzapraktika talde baino gehiagotan elkartzen dira, astero, ordubetez, 6000 

mintzalagunetik gora. Izan ere, mila arrazoi daude jauzi egiteko, mintzalagun bihurtzeko. 

AEK-k euskaraz bizitzeko hamaika aukera eskaintzen ditu  
Giro atseginean eta lagunartean, ahalegin handirik gabe, ordutegi arazorik gabe... zuk erabakiko duzu noiz 

eta nola. Edonork parte har dezake: euskararen bidea egiten ari denak, praktikaren bidez euskara hobetu 

nahi duenak edota euskaraz bizitzeko aukera gehiagoren bila dabilenak.  

'Euskara Batuaren Eskuliburua' aurkeztu du Euskaltzaindiak 
Arantzazuko nazioarteko biltzarrean, Akademiak jarraibidez osaturiko liburu praktikoa eta webgune berria 

aurkeztu ditu. Euskaltzaindiak aurkezpen bikoitza egin du gaur Arantzazun, XVII. Biltzarraren bigarren 

egunean: Euskaltzaindiaren webgune eraberritua eta Euskara Batuaren Eskuliburua. Webgune berrituak 

“estetika argiagoa eta modernoagoa” dakar, eta nabigazioa erraztea izan da lantaldearen helburua. 

Webgune berrian, besteak beste, gaur aurkeztutako beste lana ere egongo bertan kontsultagai. 

Euskararen komunitatearen etorkizunari buruzko adierazpena onartu du Eusko Ikaskuntzak 
«Euskaraz bizi, garatu eta munduan euskaraz egon nahi duen komunitatearentzako etorkizunerako 

gutxieneko oinarriak» jasotzen dituen adierazpena onartu dute Gasteizen, Eusko Ikaskuntzaren XVIII. 

Kongresuaren baitan. 

Ezagutzen al duzu Xenpelar Dokumentazio Zentroa?  
Zentroan egiten den lana bertatik bertara ezagutzeko aukera ematen duen ikus-entzunezkoa prest dugu, 

lau hizkuntzatan. 

25 urtez lagun artean euskaraz mintzatzen  
25 urte beteko ditu aurten Mintzalaguna egitasmoak. ‘Bidelari’ izatetik ‘bidelagun’ izateko pausoa eman 

dute Nekane Duran eta Aritz Brantonek eta euskara ikasteko orduan mintzapraktikaren garrantzia 

azpimarratu dute. 

60.000 lagunek baino gehiagok eman dute jada izena Euskaraldirako  

Desoreka nabarmena dago rol batetik bestera: bostetik lauk ahobizi gisa eman dute izena. Hilabete falta da 
Euskaraldia hasteko, eta izena emateko epea zabalik dago oraindik. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra 
egingo dute Euskaraldia, hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen egitasmoa.  
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