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'5000 Hiztegia'-ren bertsio digitala Interneten da jada 
5000 Hiztegia eguneratu eta digitalizatu dute. Hainbat hitz, sinonimo eta antonimo gehitu dituzte hiztegian, eta, 

gainera, bertsio digitala sarean erabilgarri dago jada. Berritasunen artean, hiztegia entzuteko aukera dago, EHUko 

Aholab sistemaren bitartez.  
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-06-11/017/005/5000_hiztegia_ren_bertsio_digitala_interneten_da_jada.htm

ICANNek interneten .EUS domeinua erabiltzea onartu du 
Euskarazko webguneek .eus domeinua erabili ahal izango dute 2014ko apiriletik aurrera.  

Naiz: http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20130614/la-icann-aprueba-la-utilizacion-del-dominio-eus-en-internet 

Bai Sarean: http://www.baisarean.org/2013/06/25/eus-domeinuarekin-internet-eleanitza-euskaradunagoa-eta-aberatsagoa/ 

Europak Euskaltzaindiaren lana saritu du 
Urrian jasoko dute "Herritar europarra 2013" saria euskara gaurkotu eta moderno bihurtzeagatik.  
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/06/07/sociedad/euskadi/europa-premia-la-labor-de-euskaltzaindia 

Euskara administrazioan: gero eta gehiagok daki, baina lan hizkuntza izatetik urrun dago 
Eusko Jaurlaritzak 2008-2012ko Euskararen erabileraren normalizazioa herri administrazioan txostena aurkeztu du. 

Administrazioko langileek gaitasuna izan arren, ez dute euskaraz hitz egiteko joerarik, ohitura ezagatik. 
Argia: http://www.argia.com/blogak/onintza-irureta/2013/06/27/euskara-administrazioan-gero-eta-gehiagok-daki-baina-lan-hizkuntza-
izatetik-urrun-dago/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=euskara-administrazioan-gero-eta-gehiagok-daki-baina-lan-
hizkuntza-izatetik-urrun-dago

EMUNen marka berria: elkarrizketa marketin arduradunari eta Kike Amonarrizen hitzak 
Emunen marka berriaren aurkezpenaren harira: “euskara da hizkuntza minorizatuen artean dinamikoenetako bat” eta  

“euskara gizartean hari eroalea izan daiteke, ekarpen handiagoa egiteko” . 
Zuzeu: http://zuzeu.com/2013/06/21/euskara-da-hizkuntza-minorizatuen-artean-dinamikoenetako-bat-baina-egoera-ez-dago-besoak-
gurutzaturik-egoteko/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zuzeu+%28zuzeu.com%29 

Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-06-
21/011/002/euskara_gizartean_hari_eroalea_izan_daiteke_ekarpen_handiagoa_egiteko.htm 

Lan-mundua euskalduntzeko ibilbide-orria aurkeztu du Kontseiluak Arrasaten 
Garaia Berrikuntza Gunean egin da euskarak lan-munduan duen lekua aztertzerako konferentzia 
Goiena: http://goiena.net/albisteak/lan-mundua-euskalduntzeko-ibilbide-orria-aurkeztu-du-kontseiluak-
arrasaten/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Udan zer irakurri jakiteko Gida 

“Udan zer irakurri” gida sortu du Donostiako udaleko euskara zerbitzuak  
Euskaraz.net: http://www.euskaraz.net/Albisteak/1372077064 

Berria-ren estilo liburu berria, sarean 
Zenbait atal jaso ditu estilo liburuak, hala nola, deontologia, interneteko idazkeraren inguruko aholku sorta, 

izendegiak (Euskal Herrikoa eta munduko herrialdeena), eta hiztegia eta galde-erantzunentzako atal bat.  
Sustatu: http://sustatu.com/1371546899?utm_source=rss&utm_medium=feeds

Euskararen bide luzea legeari begira Iparraldean   

Ipar Euskal Herriak egitura autonomoa izan baleza, euskarak anitz eskertuko luke, hizkuntza ofizial bihurtzeko aukera 

historikoa sortuko litzatekeelako.  
Blogberri:  http://blogberri.wordpress.com/2013/06/04/euskararen-bide-luzea-legeari-begira/

 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 28 hizkuntzatan dauden hiztegiak banatuko ditu  
GFAk Topaguneak egindako hiztegiak banatuko ditu Gipuzkoako 88 herritan. Hiztegiok, 28 hizkuntzatan argitaratu 

dira euskarazko espresio arruntenak ikasteko.  
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/06/08/sociedad/euskadi/la-diputacion-edita-diccionarios-que-traducen-el-
euskera-a-28-lenguas

 
Hizkuntza aukeratzeko «askatasuna» eskatu du Eusko Legebiltzarrak  
UPDren legez besteko proposamen baten erdibideko zuzenketa adostu dute PSE-EEk, EAJk eta PPk 
Berria: http://paperekoa.berria.info/harian/2013-06-21/011/001/hizkuntza_aukeratzeko_askatasuna_eskatu_du_eusko_legebiltzarrak.htm  

 
Zinemaldia eta Kontseilua bat eginda euskararen erabilera sustatzeko  
Euskaraz bizitzeko nahia adierazten duten film laburren lehiaketa antolatu dute.  
Noticias de Gipuzkoa: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/06/21/ocio-y-cultura/cultura/el-zinemaldia-y-kontseilua-unen-fuerzas-para-
impulsar-el-euskera 


