
            

 

Euskararen berri  OLAtu gainean 

2016ko maiatza ALBISTEAK 

Elebideren 2015eko memoriaren aurkezpena 
Hizkuntza Politikarako sailburuorde Patxi Baztarrikak datuen aurkezpena eta balorazioa egin du Legebiltzarrean. 
Elebideren ezaugarri nagusia da hizkuntza eskubide urraketen gaineko kexak aintzakotzat hartu eta konponbideak 

bilatzen eta aplikatzen laguntzea, eremu publikoan eta pribatuan.  
Euskadi.eus: http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/32799-elebideren-2015eko-memoriaren-aurkezpena 

Uema: 25 urte bidea zabaltzen 
1991ko maiatzaren 5ean sortu zuten UEMA, 19 udalek Aizarnazabalen egindako batzarrean. Sorrera eta lehen urratsak.  
Uema: http://www.uema.eus/2016/05/04/uema-25-urte-bidea-zabaltzen/ 

Euskaltzaindiaren Ahoskera batzordearen txostena: "Ahoskerak axola du" 
2015eko urriaren 23an, Euskaltzaindiaren Ahoskera batzordeak antolatuta, Ahoskera Jardunaldia egin zuen Akademiak 
Donostiako Luis Villasante Euskararen Ikergunean. Bertan, Ahoskera batzordeak prestatutako txostena, Ahoskerak axola 
du izenekoa, aurkeztu zen. Sarean jarri dute txostena 
Euskaltzaindia: http://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=5066:ahoskera-
batzordearen-txostena&catid=121&Itemid=619&lang=eu 

Europako hizkuntza komunitateen topaleku izango da Donostia abenduan 
Abenduan Donostiako Kursaalen bat egingo dute Europako hizkuntza komunitateek hizkuntza eskubideen eta 
aniztasunaren inguruko ekarpena egiteko. Abenduaren 17an egingo den ekitaldi batean Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko 
Protokoloa jendaurreratuko du Kontseiluak.  
Naiz: http://www.naiz.eus/fr/actualidad/noticia/20160523/europako-hizkuntza-komunitateen-topaleku-izango-da-
donostia-abenduan 

P. Casares «Hizkuntzari lotutako jarrerak eta balio onak transmititu ditzakete» 
Euskararen transmisioaren gaineko motibazio saio bat eman die Paula Kasares (Iruñea, 1969) adituak Amara Berriko 
gurasoei. Haurrak euskaldun hazteko funtsezkotzat jo du familiaren egitekoa. 
Hirutxuloko hitza: http://irutxulo.hitza.eus/2016/05/20/paula-kasares-euskara-transmisioa/ 

Euskararen gaitasunaren gainbehera udalerri euskaldunetan: eraldaketa faktoreak eta 

tipologiak 
Udalerri euskaldunetan etxebizitza asko eraiki da. Hasiera batean bertako herritarren beharrak asetzeko ekimena bazen 
ere (1991-2001 hamarkadan batez ere), azken hamarkadan inguruko herrietako jendea hartu dute batik bat, herrikoa 
gordetzeaz gain, kasu gehienetan.   
Sustatu: http://sustatu.eus/1464251024177?utm_source=rss&utm_medium=feeds 
 

Kalean da Hitz Machine, Euskarriak proiektuko hiztegi-makina 
Donostiako Autobus geltokian jarri berri dute HITZ MACHINE, euskarazko eta beste 50 hizkuntzetako hiztegitxoak 
inprimatzen dituen hiztegi-makina. Bagera elkarteak eta Donostia 2016k elkarrekin aurrera daramaten eusKarriak 
proiektuaren baitan jaio zen egitasmo hau. 

Topagunea: http://topagunea.eus/2016/05/kalean-da-hitz-machine-euskarriak-proiektuko-hiztegi-makina/ 

Euskara-ingelesa itzultzaile automatikoa, dagoeneko sarean 
Hizkuntza pare berriaz gain, telefono mugikorretarako Android eta iOs sistemetarako aplikazio eguneratuak denbora gutxi 
barru izango dira abian 

DV: http://www.diariovasco.com/sociedad/201605/18/euskara-ingelesa-itzultzaile-automatikoa-20160518134324.html 

 

Euskarazko Interneten Eguna ospatu da, lehen aldiz 
Euskarazko Interneten Eguna: PuntuEUS fundazioak, Sarean.eus, Internet eta teknologia ekimena aurkeztu du Iruñeko 
ekitaldian. 
EITB: http://www.eitb.eus/eu/albisteak/teknologia/osoa/4078918/euskarazko-interneten-eguna-irunean-ospatu-da-
aldiz/?utm_campaign=General&utm_medium=RSS&utm_source=Aktualitatea  

 

'Hitzargiak': hizkuntza gutxituak biziberritzeko praktika eredugarriak 
Donostia 2016ren barruan sortu da Hitzargiak proiektua, eta Soziolinguistika Klusterrak koordinatu du. Europako hizkuntza 
minorizatuetan biziberritzerako dauden praktika onak batzea du helburu proiektuak. Eta, ahal den neurrian, hizkuntza 
komunitate horien arteko lotura eta sinergiak batzea. 
Sustatu: http://sustatu.eus/1464254219334?utm_source=rss&utm_medium=feeds  
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