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Art. 39.— Feront partie des membres d’honneur les persones qui 
aux yeux de l ’Académie auront rendu des services émi- 
nents á la langue. Pour Pélection sera exigée une propo- 
sition écrite du bureau ou de deux académiciens titulaires 
et Paccord du Plénum au cours d’une séance de l ’Académie.

PUBLICATIONS.

Art. 40 .— L ’Académie publiera un bulletin périodique oü figureront 
á cóté de travaux de recherche et de travaux littéraires, 
les actes et décisions de l’Institution.

D ISPO SITIO N  ADDITION N ELLE.

Art. 41 .— Les dispositions de ces statuts seront développées en des 
réglaments opportuns.

Le texte de ces statuts fut revu et approuvé au cours des séances 
extraordinaires du 30 Décembre 1971 et du 31 Janvier 1972 et 
ratifié au cours de la séance extraordinaire du 4 Avril 1972.

ARAUTEGI BATZORDEAK «G ESTIO » BATZUK 
EG IN  DITZAN

Jaunak: Dakizuten bezala, apirilaren 4eko bilkura berezian 
Arautegi berriari birretsia edo ratifikazioa eman zitzaion. Gero Arau
tegi honen testuaren kopiak atera eta denon artean zabaldu dira. 
Euskal eta frantses itzulpenak ere eginik daude. Eta hórrela — hiru 
hizkuntzetan, alegia—  agertuko da Euskera-ren hurrengo zenbakian.

Hemendik aurrera, bada, gure Euskaltzaindiaren martxa eta 
gora-beherak zuzentzeko, Arautegi hau izango dugu oiñarri lege.

Alde hontatik Arautegia prestatzeko jarri zen Batzordeak bu
rutu du bere lana. Baina hauzi honek badu oraino beste saietsik.

Euskaltzaindia Instituzio bat da, eta nahi dugu hala aitortua 
eta ezagutua izan dedin; legearen aurrean bere nortasuna aitor da- 
kion, alegia. Usté dugu geroago eta beharrezkoago duela legezko
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ezagutza oso eta garbi baten jabe izatea, bere helburuen alde esku
bide osoz eta efikaziaz lan egin ahal izateko.

Ixilpean edo erdizkako legetasun batekin geroago eta gutiago 
egin ahal izango dugu.

Hortarako, ordea, «gestio» eta urrats bat baino gehiago egin 
beharra dago.

Egin beharko diren urrats hoiek egiteko, nik ez dut usté ba
tzorde berezirik jarri behar denik. Arautegia prestatzen lan egin 
dueña bera aski da hortarako.

Nik hauxe eskatzen diot, bada, batzarrari: Arautegi batzordea
ri baimena eman dakion gestio edo urrats hoiek egiteko. Egile Ata- 
lekoak egile bezala, eta kontseilari atalekoak kontseilari bezala, ba
tzorde hau da egokiena, nik usté, arazo hori ñola aurrera eraman 
istudiatu eta hortarako egin beharko diren gestioak egiteko.

Donostia, 28-4-72

HARITSCH ELH AR JAUNA, BATZAR M ODERATZAILE

Gure batzarreetan elkar hizketaren gidari, eztabaiden neurtzaile 
eta batzarrearen martxa zuzentzeko zuzendari bat, euskaltzainburuaz 
landara, behar zela, behin baino gehiagotan esan dugu. Eta horta
rako idazkari ordea izendatu ere egin zen. Baina bere zeregiña be- 
tetzea ez zaio erraz egiten, eta bera euskaltzain oso ez izatea ere 
beti da zerbait eragozpen kargu hau ongi bete ahal izateko. Berak 
utzi nahi luke, bada, zeregin hori.

Eginbide hau betetzeko euskaltzainburu ordea, Haritschelhar 
jauna, pentsatu dugu txit aukerakoa izango litzakela, duen itzalaga- 
tik eta bai jaun honen beste dohaiagkatik ere; eta hala, jaun horren 
baietza jakin ondoren, berau proposatu dut gaur goizean euskaltzain 
osoen bilkuran, eta hala onartua izan da.

Beraz, berau izango dugu batzarrearen moderatzaile. Modera- 
tzaile honen egitekoak honako hauek izango dirá: batzarrearen haria 
ipinitako gaien arabera zuzen eramatea, elkar hizketa gidatzea, hitza
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6. Lanak argitara gabeak izan behar dira, eta hiru kopia bialdu 
behar dira Euskaltzaindiaren etxera (Academia de la Lengua 
Vasca, Ribera, 6, Bilbao-5), 1972ko Uztailaren 26rako. Lema 
batekin izenpetua, eta lemaren giltza estaldua, lanarekin ba
tera bidali.

7. Epai-mahaina Euskaltzaindiak izendatuko du.
8. Saria, Urriaren 31an, Aurrezki Kutxen egunean emango da, Biz

kaiko Aurrezki Kutxaren etxean egingo den jaialdian.
9. Arau hauek interpretatzean sortzen diren arazo guziak Euskal

tzaindiak izendatzen duen epai-mahainak erabakiko ditu. Eta 
erabakiaren kontra inora joaterik ez dago.

EUSKALTZAINDIA 
ALFABETATZE BATZORDEAREN O IÑ A RRI ARAUAK

Euskaltzaindiak, Donostian, 1972ko Ekainaren 30ean egindako 
batzarrean onartuak

1. Alfabetatze Batzordea, Euskaltzaindiaren batzordeetarik bat 
da, Euskaltzaindiak bere batzar arrunt batean bi urterako izendatua.

2. Batzorde honen xedeak, hauek dira: euskeraz irakurtzen 
eta idazten irakastea. Horrekin batean, euskeraren inguruko gaiak 
sar daitezke: euskal literatura, euskeraren batasuna, euskeraren geo
grafía eta dialektologia, eta abar. Alfabetatze literarioa, beraz. Bes- 
telako gaiak ez dira Euskaltzaindiaren Alfabetatze Batzordearenak. 
Zenbaitek beste gairik erabilli nahi baldin badu, ezingo du Euskal
tzaindiaren eta bere «Euskal Alfabetatzearen» izenik hartu.

3. Alfabetatze Batzordeak hiru sail izango ditu: bi Euskal- 
tzaindikoen artean (gidaritza saila eta bulego saila), eta hirugarre- 
na irakasleen artean osatuak.

4. Gidaritza Saila. Sail honek, ahal izatera, Eusklerriko bost 
eskualdeetako (Bidasoaz hango, Nafarroako, Gipuzkoako, Araba eta 
Bizkaiko) jendez osatua izan behar du, euskaltzain oso bat lehen- 
dakari déla. Idazkari bat izatea ere komeni da. Sail honen zere- 
ginak: irakurgaiei kasu egitea, testuei oniritzia ematea eta Euskal-


