
 

Euskararen berri OLAtu gainean 

 

2011ko abuztuko ALBISTEAK: 
 

 

.eus domeinua 2013an jar daiteke martxan  
2013tik aurrera, euskarak eta euskal kulturak presentzia handiagoa izango dute Interneten. ICANN 

erakundeak, interneteko domeinuak erregulatzen eta kudeatzen dituen erakundeak, domeinuen 

erregistrorako irizpideak aldatu ditu eta domeinu berriak eskatu ahal izango dira -edozein idazkera eta 

hizkuntzatan-, .eus domeinua adibidez 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/iPOG_R9VPps/ 

 
“Alemaniatik Donostiara joan nintzen gaztelania ikasi eta hobetzera, eta euskara ikasi dut 

azkenean”  
Julia Berger 22 urteko gazte alemaniarra da. Irakasle izateko ikasten ari da eta 2010-2011 ikasturtean Donostian izan da 
aleman-irakasle laguntzaile gisa Donostiako Hizkuntza Eskola Ofizialean. 
Zuzeu: http://zuzeu.com/2011/08/29/alemaniatik-donostiara-joan-nintzen-gaztelania-ikasi-eta-hobetzera%E2%80%A6-eta-euskara-ikasi-

dut-azkenean/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zuzeu+%28zuzeu.com%29

Adina ez da hizkuntzak ikasteko oztopoa  
Israelen egindako ikerketaren arabera adina ez da hizkuntza berriak ikasteko oztopoa 
Atoan-karrajua: http://feedproxy.google.com/~r/Atoan-KarrajuaLabur/~3/VCcf1TJFz_Q/adina-eta-hizkuntzak-ikastea 

 
Bilboko Hamaika telebistak jaso du aurtengo Euskara Saria  
Hau Pittu Hau konpartsak urtero ematen duen Euskara Saria eman dio Hamaika telebistari euskararen 

normalizazioan egindako lanagatik. 
Bilbaoeuskaraz: http://www.bilbaoeuskaraz.com/euskara/albisteak/bilboko-hamaika-telebistak-jaso-du-aurtengo-euskara-saria  

 
BigBlueButton: bideo solasaldiak egiteko software-a euskaratuta  
BigBlueButton sarean hitzaldiak, solasaldiak eta aurkezpenak ahoz eta bideoz egitea ahalbidetzen duen 

softwarea itzuli dute. Zerbitzaria behar da, eta horrez gain, eskakizun tekniko batzuk bete behar dira. 

Edonola ere, Moodle eta beste plataforma batzuetan integratu daiteke 
Atoan-karrajua: http://feedproxy.google.com/~r/Atoan-KarrajuaLabur/~3/I7wTdHeARnE/bigbluebutton-bideo-solasaldiak-egiteko-software-

euskaratuta 

 
Egoera bat: euskara portalean  

Hizkuntza gutxituen eta normalizatuaren arteko harremanek eragiten dituzten egoera errealak. 
Zuzeu: http://zuzeu.com/2011/08/31/egoera-bat-euskara-

portalean/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zuzeu+%28zuzeu.com%29 

 
Elebakartasunari gorazarre 
Mintzaira da gizakiak pentsamendua landu eta adierazteko erabiltzen duen tresna nagusia. Beraz, 

hizkuntza da gizatalde zehatz batek pentsatzeko eta pentsamendua transmititzeko duen giza gaitasuna. 

Hizkuntzen mundua, orduan, giza aniztasunaren ikurra da. Eta hizkuntza komunitateak dira aniztasunaren 

ortzadar aberats hori koloreztatzen dutenak. Hizkuntza bat desagertzean giza geografia behin betirako 

txirotzen da. 
GFA euskara : http://www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1308133099 

Xabier Mendiguren Elizegi: “ETB2ko albistegien betiko ohitura nazkagarria”  
EITBren hizkuntza politikari buruzko iritzi kritikoa eta eztabaida  
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/VI8HNnqsJ-s/1313134517  

 
Ingelesa maldan behera negozioetan?  

Guztion ahotan dabilen topikoaren arabera, agertoki globalean negozioak egin nahi baditugu, hizkuntza 

bakarra behar da, ingelesa. Artikulu honek zalantzan jartzen du uste zabaldu hau. 

GFA euskara: http:/ www.gipuzkoaeuskara.net/albisteak/1309425747 /
 

Utorrent programa euskaraz  

BitTorrent programarik erabiliena, uTORRENT 3.0, osorik aurki dezakegu euskaraz. 
Sustatu: http://feedproxy.google.com/~r/sustatu/~3/82dQeRrJ9DY/1312819799 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/2Ar32Fb4Zyk/ 


