
            

 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2015eko abuztuko ALBISTEAK 

 

Langabetu donostiarrek doako euskara ikastaroak egin ahal izango dituzte urritik aurrera 
Donostian erroldatuta dauden langabetuek doako euskara ikastaroak egin ahal izango dituzte 2015-2016 ikasturtean. 

Donostiaeuskaraz.eus: http://www.donostiaeuskaraz.eus/euskaraz/albisteak/langabetu-donostiarrek-doako-euskara-
ikastaroak-egin-ahal-izango-dituzte-urritik-aurrera 

Elkarrizketa: XOSE LUIS MENDEZ FERRIN. IDAZLEA 
«Identitate zeinurik behinena da hizkuntza, Galizian eta leku guztietan» 
Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/1951/032/001/2015-08-
30/identitate_zeinurik_behinena_da_hizkuntza_galizian_eta_leku_guztietan.htm

 Erresuma Batuan atzerriko medikuei ingeles maila zorroztu diete gaixoekiko komunikazioa 

bermatzeko 
Zalaparta 2008an sortu zen, mediku alemaniar baten hizkuntza gaitasun kaskarraren ondorioz gaixo bat hil zenean. The 
Guardianek adierazi duenez, hizkuntza probak zailduko dituzte horrelakorik berriz gerta ez dadin. 
Argia: http://www.argia.eus/blogak/onintza-irureta/2015/07/30/erresuma-batuan-ingeles-eskakizuna-zaildu-diete-
europar-batasuneko-medikuei/ 

Berdintasun linguistikoa, Valentziako Unibertsitateko hizkuntza politikako tresna bat 
   Valentziako Unibertsitateko hizkuntza planifikazioa jasotzen da artikulu honetan. 
   raco.cat: http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/297142/386177 

Nafar Hitz”  lexiko bilatzailea martxan da 
Euskarabideak azken urteetan ekin zion Nafarroako euskalkien hiztegien digitalizazioari. Dena den, hiztegi bakoitzaren 
ezaugarriei begira oso ezberdinak zirenez, berrindexazio lana egin behar izan da erreminta bakarrera biltzeko, eta hori da 
hain zuzen Nafar Hitz izenez martxan jarri dugun Nafarroako euskalkien hiztegien bilatzaile lexikoa. 
Euskarabidea: http://www.euskarabidea.es/euskara/albisteak/nafar-hitz-lexiko-bilatzailea-martxan-da 

Nafarroako Mapa Soziolinguistikoa 2011. Eduki berriak 
Nafarroako 2011ko Mapa Soziolinguistikoan Nafarroan bizi direnen euskara ezagutzari buruzko datuak biltzen dira 
Euskarabidea: http://www.euskarabidea.es/euskara/albisteak/nafarroako-mapa-soziolinguistikoa-2011-eduki-berriak

TXIKI SENTIARAZTEN GAITUEN BIOGRAFIA, KOLDO MITXELENARENA 
Jakituria zabalekoa, nortasun handikoa, jenioz bizia, aro berri bat zabaldu zuen euskal hizkuntzalaritzan eta baita 
Euskaltzaindiaren historian bertan ere. Euskara batuaren oinarriak ezarri zituen. Mitxelenaren bizitzak badu aro epiko bat 
ere, gerra garaikoa. 
Naiz: http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2015-08-20/hemeroteca_articles/txiki-sentiarazten-gaituen-
biografia-koldo-mitxelenarena

Elkarrizketa: Josu Ozaita, antropologoa 
«Hitanoa gutxietsia dago» Hitanoaren egoera aztertu du Ozaitak. Uste du garrantzirik ez zaiola eman, eta ez dela 
bultzatu. Adierazkortasuna bultzatzeko eta euskararen erabilera handitzeko bide ona litzatekeela esan du. 
Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/1744/004/001/2015-08-05/hitanoa_gutxietsia_dago.htm

Boliviako funtzionarioek hizkuntza indigena bat jakin beharko dute 
Boliviako funtzionarioentzat beharrezkoa da gaztelaniaz gain 36 hizkuntza indigenetako bat jakitea, lanpostuari eutsi 
nahi badiote. 
Berria: http://www.berria.eus/paperekoa/5401800/012/006/2015-08-
04/boliviako_funtzionarioek_hizkuntza_indigena_bat_jakin_beharko_dute.htm

 

Dbusek hurrengo geltokiaren berri emateko sistema berritu du 
Dbusek erabiltzaileei autobusa non dagoen eta hurrengo geldialdia non egingo duen jakinarazteko autobusen barruan duen 
sistema berritu du autobus linea guztietan. Sistema berriak ematen duen informazioa osatuagoa eta errazagoa da, eta 
hizkuntza bietan dago. 
dbus: http://www.dbus.eus/berriak/dbusek-hurrengo-geltokiaren-berri-emateko-sistema-berritu-du/ 

Euslan deialdia 
EAEko industria sektoreko enpresentzat diru-laguntza deialdia 
Euskadi.eus: http://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/07/1503376e.shtml 

“Berezko hizkuntza” anbiguoagoa eta legalagoa da 
Kike Amonarriz: https://twitter.com/KikeAmonarriz/statuses/631493427201503232
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