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10 langiletik gorako enpresen %41,8k euskaraz du webgunea 

Enpresen %81,6k du webgunea eta horietatik %41,8k euskaraz, EUSTATeko datuen arabera. 
Europapress: http://www.europapress.es/euskadi/noticia-816-empresas-vascas-mas-diez-empleados-tiene-pagina-web-418-euskera-20121123183215.html

Euskarari begiratzeko moduak:Badu Bada erakusketa 

«Euskararen egiazko misterioa iraupena da, ez jatorria». Koldo Mitxelenaren esaldi hori oinarri hartuta, 

euskara eta hizkuntzen arteko bizikidetzaz hausnartzeko bide ematen du Badu, Bada. euskara mundu 

eleanitzean erakusketak. Donostiako San Telmo museoan ireki zuten atzo, eta otsailaren 17ra arte izango 

da zabalik. 
Berria: http://paperekoa.berria.info/plaza/2012-11-17/044/001/euskarari_begiratzeko_moduak.htm  
Estres linguistikoa: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lGfydvpa3Vk 

 
Euskarazko kultur eta aisialdiko produkturik berrienen GIDA  

Donostiako Udaleko euskara Zerbitzuak euskaraz ekoiztutako aisialdi nahiz kultur produktuen zabalkundea 

eta kontsumoa bultzatzeko asmoz euskaragida.net eta paperezko gida argitara eman ditu. 
Donostiako Euskara Patronatua:  http://www.euskaraz.net/Albisteak/1352893794 

 

Fagor Etxetresnen bi arlok Bikain euskara ziurtagiria lortu dute 

Hotzaren arloak Urrezko Bikaina lortu du, kalifikaziorik altuena, eta Zerbitzu Zentralek Zilarrezko Bikaina 

jaso dute. 
Goiena: http://goiena.net/albisteak/fagor-etxetresnen-bi-arlok-bikain-euskara-ziurtagiria-lortu-dute/ 

Zer da euskalduna izatea?Identitatearen inguruko hausnarketa 

Askotan euskalduna euskaraz bizi dena dela esan ohi da, "baina errealitate hori ez dago. Figura ideala da, 

baina ez da beti ematen". Hala esan zuten identitatearen inguruko mahai inguruan. 
Goiena: http://goiena.net/albisteak/identitateez-egin-zuten-berba-atzo-kulturaten/  
 

Lidergo exekutiboa euskara planetan (Fagor Ederlan)  

Emuneko XV. urteurreneko jardunaldietan erakundetze tailerrean Fagor Ederlaneko langileak lidergo 

exekutiboaz egindako hitzaldia.  
Lantalan: http://feedproxy.google.com/~r/LanaEuskalduntzeko/~3/fSVrYX39ZaQ/lidergo-exekutiboa-euskara-planetan-fagor-ederlan 

Euskara planen topaketa Oarsoaldean 

Oarsoaldeko euskara planen topaketa egin zen eta bertan Alcampokoek euren plana aurkeztu zuten. 
Oarsoarrak: http://www.oarsoarrak.net/euskara/albisteak/euskara-planen-topaketa

 
Abenduaren 1eko "Euskaraz bizi nahi dut" manifestazioaren ingurukoak  

Manifestazioaren kronika eta irudiak Berrian. Babesa agertu dutenak eta euren iritziak ere jaso ditugu: 

Hekimen, ELA, LAB, CCOO... Iritzi artikuluak....  
Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2012-11-25/006/001/euskaraz_eta_harro_bizi_nahi_dugu.htm 

Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2012-11-29/006/001/euskaraz_bizitzeko_euskarazko_hedabideak_behar_ditugu.htm 

Berria: http://paperekoa.berria.info/iritzia/2012-11-29/004/001/euskaraz_bizi_nahi_dugunon_garaia.htm 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-11-29/017/005/ela_ccoo_eta_aralarrek_bat_egin_dute_kontseiluaren_deiarekin.htm 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2012-12-02/002/001/Milaka_lagunek_erabaki_ausartak_eskatu_dituzte_euskaraz_bizitzeko.htm 

 
Korrika 18k euskara ikasten ari direnak omenduko ditu.  
Korrikaren 18garren edizioa Andoainen hasiko da martxoaren 14an, eta Baionan bukatu hil bereko 24ean. 

Eman Euskara Elkarri izango da 2013ko korrikaren leloa. Korrika 18k euskalduntzen eta alfabetatzen ari 

diren milaka pertsonak omenduko ditu. 
Zuzeu: http://feedproxy.google.com/~r/zuzeu/~3/vD8diRm_YgQ/ 

 
Euskara eta guanchea 

Hainbat ikerlek euskararen eta guanchearen arteko antzekotasunak aztertu dituzte.  

Adibidez, adar, bai, beltza, iri, izarra, ate, aho, andia, garia ama, ura eta beste asko ohikoak dira bi 

hizkuntzetan. 
Diario de noticias de Navarra: http://www.noticiasdenavarra.com/2012/11/21/opinion/cartas-al-director/el-euskera-y-el-guanche  


