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Bai Euskarari sariak banatu dituzte 
"Hain mediatikoa den futbolaren munduan euskaraz era koherentean jokatzeagatik" eman diote Bai Euskarari Laguna saria 

Gaizka Garitano futbol entrenatzaileari. "Agerraldi publikoetan euskara lehenesteko garaian sortzen diren zailtasunei aurre 
egiten jakin du, eta eredu bat eskaini dio hiztun komunitateari".. 

Berria: http://www.berria.eus/albisteak/112382/bai_euskarari_sariak_banatu_dituzte.htm 

Espainiera desikasten, I (Urtzi Urrutikoetxea) 
Performance potenteari ekin zion duela hamar egun Lutxo Egiak, ariketa xume batez: hilabete egitea bera bizi den 
lekuko hizkuntza hegemonikorik gabe. Karmelo Landari entzun nion duela ez asko desikasi kontzeptua, flandriar 

mugimenduak praktikan jarria nonbait, diglosia amaitzeko: funtsean, frantsesa jakinda ere, hari uko egitean zetzan. 
Berriki bisitatu gaituen bruselatar batek zioskun legez, frankofoentzat normaltasuna dena, beren hizkuntzan egitea 
edonora joanda, estremismoa da flandriarrok praktikan jartzen dugunean. Areago gurean, noski, bizi osoa espainol 
hutsez egin duenak estremista deituko dio egun bakar bat bere hizkuntzan bizi nahi duen euskaldunari. 

Erabili: http://www.erabili.eus/zer_berri/muinetik/1435248545

Mitzuli itzultzaileak 10.000 deskarga 
Deskargatu duzu Mitzuli aplikazioa android telefonora? Testua, audio eta irudiak ere itzultzen ditu 50 hizkuntza-

bikoteetarako, librea da… 

Unibertsitatea: http://www.unibertsitatea.net/blogak/ixa/2015/06/18/mitzuli-aplikazio-itzultzaileak-10-000-
deskargaraino-heldu/

Euskarak ere ekosistema osasuntsua behar du, bizirik iraungo badu 
Hizkuntzak ez dira berez jaio, bizi eta hiltzen. Inguratzen dituen ekosistemak edo komunitateak huts egiten dielako 
desagertzen dira; ez direlako betetzen hizkuntza batek bizirauteko eta iraunkorra izateko behar dituen baldintzak. 
Hizkuntza-ekologiaren ideia hari horri tiraka jarri zen mahai gainean, eta badauka nondik tira egin.. 

Kazeta: http://kazeta.naiz.eus/fr/info_kz/20150627/euskarak-ere-ekosistema-osasuntsua-behar-du-bizirik-

iraungo-badu

Bideoa: euskara elkartea sortzeko parte hartze prozesua Hondarribian 
Hondarribian euskara elkartea sortzeko prozesua laburbiltzen duen bideoa, Euskaltzaleen Topagunearen eskutik. 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=n7MhR2KgyJM&feature=youtu.be 

«Munduko hizkuntzen etorkizuna ez da hizkuntza txikien arazoa soilik, munduko biztanle 

guztiena baizik» 
Ekologiak defendatzen duen eta proposatzen duen jendarte eredu berrian, «ezinbestekoa» da hizkuntzen eta kulturen 
aniztasuna integratzea. Horrela uste du hizkuntza-ekologiaren bidean konfiantza handia duen Belen Urangak, 
Soziolinguistika Klusterreko kideak.  

Naiz: http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur_2015-05-16/hemeroteca_articles/munduko-
hizkuntzen-etorkizuna-ez-da-hizkuntza-txikien-arazoa-soilik-munduko-biztanle-guztiena-baizik

Tribuaren berbak 3 
Hirugarren denboraldiko saio guztiak. Lan ederra egin dute telebistatik kanpora ere, eta horren truke, erabili ahal 
(behar?) ditugu edukiak nahi dugunetan (eskoletan, enpresetan, euskaltegietan eta abarretan). 

Garagoikoa: http://blogak.com/garaigoikoa/tribuaren-berbak-3

Twitter '.eus' da jada, eta euskara ulertuko du 
Twitter sare sozialak salto egin du .eus domeinura, PuntuEUS Fundazioarekin adostutako lankidetzari esker. Hala 
jakinarazi du fundazioak ohar batean. Gaur egun, Twitterrek ez du euskara ezagutzen, interfazea euskaraz izan arren. 

PuntuEUS Fundazioarekin adostuta, hori konpontzeko lanean ari da Twitter, eta, laster, euskaraz idatzitako txioak 
identifikatuko ditu.  

Berria: http://www.berria.eus/albisteak/112187/twitter_eus_da_jada_eta_euskara_ulertuko_du.htm

Labayru: Aldundiak Labayruren hiztegi fraseologiko digitalaren aurkezpenean hartu du 

parte 
Labayru Hiztegi Fraseologikoa fraseologiaren mundua sakon aztertzeko helburuarekin sortutako proiektu bat da, lokuzio 
eta esaeren bilduma zabala jasotzen duena. Guztira 3.500 lokuzio edo esaera batzen ditu, haien euskarazko 18.000 
baliokidetza, 4.500 adibide eta 1.000 sinonimorekin batera. 

   BFA: http://www.bizkaia.eus/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=14950&Idioma=EU 
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