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Euskalgintza eta LanHitz deialdiak aste honetan argitaratuko dira; 3,5 milioi euro banatuko 

dituzte  

Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak jakinarazi duenez, ostegunean zabalduko 

da Euskalgintzarako diru-laguntzak eskatzeko epea, eta, ostiralean, LanHitz deialdia. Orotara, 3.437.000 euro izango 

ditu Eusko Jaurlaritzak eskatzaileen artean banatzeko. 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/oKWjjChN1Go/   

Euskarazko baliabideak:Gemma Sanginesi elkarrizketa 
Dendariak, medikuak edo lankideak euskaraz ez dakielako gaztelaniaz egin beharra, ezezagun batekin gaztelaniaz 

hasi eta gero konturatu euskaraz badakiela... Euskaldunak egoera deseroso frankorekin egiten du topo egunerokoan. 

Bada egoera horietan zer egin jakiteko, euskaraz egiteko baliabideak landu ditu Gemma Sangines psikologoak. 

Ttipi-ttapa: http://www.ttipi.net/fitxategiak/dokumentuak/aldizkariak/mamia-565net.pdf   

 
Gipuzkoak Uemaren eta Kontseiluaren lana aitortu du, elkarlan itunak eginda  
Elkarlanean aritzeko hitzarmen bana sinatu dute Uema Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eta euskararen Gizarte 

Erakundeen Kontseiluak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin. Elkarrekin arituko dira herrialdean euskarak dituen 

«arnasguneak» babesteko eta indartzeko asmoarekin. Lanaz gain, ordea, badute beste alde bat bi akordioek: 

diputazioak aitortza egin die Uemak eta Kontseiluak egiten duten lanari. 
Berria:  http://paperekoa.berria.info/harian/2012-05-
26/011/001/gipuzkoak_uemaren_eta_kontseiluaren_lana_aitortu_du_elkarlan_itunak_eginda.htm

Euskara Sustatzeko Ekintza Plana irudikatzeko logotipo-lehiaketa 
Eusko Jaurlaritzak Euskara Sustatzeko Ekintza Planak (ESEP) erabiliko duen logotipoa aukeratzeko lehiaketa jarri du 

martxan. Logotipo hori ESEPen kanpaina eta ekimenetan erabiliko dute. Proposamenak ekainaren 24a baino lehen 

bidali behar dira. Aukeratutako irudiaren egileak 1.500 € jasoko ditu sari gisa. 

Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/fcjLD9epbLY/ 

 
Lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz! Danobaten Hiztegi Teknikoa  
Elgoibarko Danobat Koop. E.hainbat lan argitaratu ditu, Danobateko Hiztegi Teknikoa eta Tailerreko Eskuliburu 

Teknikoa besteak beste. Oraingoan ordea, hiztegi berritzailea dugu internet bidez kontsultatu, deskargatu eta irudiz 

hornitutako hiztegia baitugu. 
Emun: http://feedproxy.google.com/~r/LanaEuskalduntzeko/~3/19EPJ7y2xOM/lan-eta-bizi-euskaraz-eta-hortara-goaz-danobaten-hiztegi-
teknikoa  

 
Lur Hiztegi Entziklopedikoa eta Lur Entziklopedia, sarean 
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) sarean jarri ditu jada Lur Hiztegi 

Entziklopedikoa eta Lur Entziklopedia. Era horretan, euskara ikasten dutenek beste kontsulta-tresna bat izango dute 

on line eta euskararen presentzia ere handituko da Interneten. 
Erabili.com: http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1338275681

 
Teknologia berriak galtzera doazen hizkuntzak gordetzeko  

National Geographic-ek eta Living Tongues Institute for Endangered Languajes-ek arriskuan dauden zortzi 

hizkuntzen hiztegi soinudun sortu dituzte. Artxiboa handitu nahi dute. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20120529/343758/es/Nuevas-tecnologias-para-preservar-lenguas-extincion-/ 

 
1.806 hiztegi txiki, hizkuntzen arteko elkarbizitza eta ezagutza sustatzeko  
Topaguneak 43 hizkuntza konbinatzetik sortzen diren hiztegiak 'ekoizten' dituen webgunea aurkeztu du: 

http://www.hizkimizki.com/ 
Diario vasco: http://www.diariovasco.com/v/20120505/al-dia-local/hiztegi-txiki-hizkuntzen-arteko-20120505.html  

 
Madonna euskaraz  

Madonna eta Kalakan euskal taldea mundu biran dabiltza elkarrekin. Euskaraz kantatzen dute zati batean. 
Sustatu.com: http://sustatu.com/1338574613?utm_source=newsletter&utm_medium=email

"Atera euskara eguzkitara" AEKren udako eskaintza 

Euskaltegi nahiz barnetegietan izena emateko epea zabaldu du AEK-k. 
Gara: http://www.gara.net/paperezkoa/20120520/341982/es/AEK-invita-sacar-euskara-al-sol-lema-campana-estival/ 


