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"Bertan euskara" liburuak euskararen ibilbidea errepasatu du 

Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratzen duen Bertan aldizkariaren 24. zenbakiak euskarak historian zehar 
izan duen ibilbidea errepasatzen du. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20110531/269687/es/Bertan-euskara-repasa-trayectoria-euskara-desde-siglo-V/

 
Euskal arrantzaleen ondarea:  

Kanadako mi´kmaq hizkuntzak eta euskarak hitz komunak dituzte.Kanadako Membertou tribuko hainbat 
kide Euskal Herrian zehar dabil egunotan. 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/05/30/ocio-y-cultura/cultura/nos-identificamos-con-los-vascos-porque-nuestra-lengua-tambien-

estuvo-prohibida 

Udan euskara ikasteko bide asko daude 

AEKren udako eskaintza. 
AEK: http://www.aek.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=eu&limitstart=1 

 
Barnetegi ibiltariak 2011, uda euskaraz gozatzeko aukera aparta! 

AEK-k udarako antolatu dituen barnetegi ibiltarien berri ematen du Euskarabak. 
Z. teknol. 2: http://www.euskaraba.com/euskara/albisteak/barnetegi-ibiltariak-2011-uda-euskaraz-gozatzeko-aukera-aparta

 
Euskaltzaindiak arau izaera eman dio udalen izendegi berriari 

Euskaltzaindiak Euskal Herriko Udalen Izendegia aurkeztu berri du. Bilbo eta ez Bilbao.; Zornotza eta ez 
Amorebieta-Etxano; Guardia eta ez Biasteri; Arrasate eta ez Mondragoe. 
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2011/06/10/sociedad/euskadi/euskaltzaindiak-arau-izaera-eman-dio-udalen-izendegi-berriari 

 
Akitaniar, Euskal eta Kantabriar Aterpetik atera ziren Europako mendebaldea populatu zuten 

biztanleak 

Garesen pasa den 7an egindako Euskararen Jatorriaren VI. Biltzarrean inoiz aipatuak izan diren baina 
modu zientifiko batez orain gutxi arte baieztatu gabe egon diren teoria entzuteko aukera izan genuen: 
Europako Mendebaldeko populazio prozesua. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/FnMe_RFzIFM/1307307501 

 
Bertsolaritzaren Datu-Basea Interneten dugu dagoeneko 

Bertsozale Elkarteak bdb.bertsozale.com Bertsolaritzaren Datu-Basea aurkeztu du ostiral honetan 
Z. teknol. 1: http://www.kulturklik.euskadi.net/lang/eu/bertsolaritzaren-datu-basea-interneten-dugu-dagoeneko-ya-tenemos-en-internet-una-base-de-datos-sobre-bertsolarismo  

 
Deskontu.com eta erosketa kolektiboak 

Azaroak 2an hasi ginen eta ordudanik hona Deskontuk izan duen ibilbidea izugarria izan da: 8.000 
erabiltzaile erregistratu, eguneko 5.000 erabiltzaile bakar eta egun eta eskaintzaren arabera %20ko 
konbertsio tasak izan ditugu. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/jzw-m500qFk/1308233996  

 
Microsoftek eta Eusko Jaurlaritzak euskarazko IKT-en erabilera sustatu nahi dute Microsoften 

puntako erreminten bidez 

Microsoft Office 2010, Microsoft Sharepoint 2010, Microsoft Dynamics CRM 2011 eta CRM Online jada 
euskaraz daude, aurretik Microsoftek euskaraz egin dituen produktuen zerrendara gehituz 
HPS: http://www.euskara.euskadi.net:80/r59-738/eu/contenidos/nota_prensa/euskarazko_ikt_erabilera/eu_sustapen/microsoft_erremintak.html 

 
Urrats biziak, euskaraz kontsumitu eta lan egin ahal izateko 

Ziurtagiriaren Elkarteak “Bai Euskarari, urrats biziak” kanpaina jarri du abian. Arlo sozioekonomikoarekin 
loturiko 3 egoera irudikatu dituzte 3 bideo laburretan: okindegian, banketxean eta lantokian. 
Z. teknol. 5: http://www.baisarean.org/2011/06/17/urrats-biziak-euskaraz-kontsumitu-eta-lan-egin-ahal-izateko/ 


