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BBK-Euskal	tzaindia:	Literatura	Ataria

2010ko mar txoaren 3an, 2009ko R.M. Azkue sarien berri eman zen 
ekitaldi berean, BBK-Euskal tzaindia: Literatura Ataria aurkeztu zuen 
Akademiak. Atari honetan literatura arloan Bilbao Bizkaia Ku txa eta 
Euskal tzaindiak elkarrekin egin duten lan oparoaren berri ematen da, 
eta Euskal tzaindiaren Informazio eta Komunikazioen Teknologien ba-
tzordearen ekimenez, Euskal tzaindiaren webgunean (h ttp://www.
euskal tzaindia.net/literatura_ataria) kon tsulta daiteke. Lana Euskal-
tzaindiaren Informatika, Salmenta eta Katalogazio Zerbi tzuen elkarla-
naren emai tza da.

BBKk eta Euskal tzaindiak 1958tik ai tzina ekin zioten elkarlanari eta ho-
rren fruitu dira kaleratu diren ehun argitalpen baino gehiago. Atari honetan 
lan horiek zerrendatu, deskribatu eta zenbait kasutan, ber tsio digitalean ere 
eskain tzen dira.

Atalak hiru azpi-atal ditu:

1. Azken berriak

2. Literatura Terminoen Hiztegiaren ber tsio digitala

3. Sariak

Pren tsaurrean sariei dagokien azpi-atala aurkeztu zen. Eta honetan ere 
hiru mul tzo dira:
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A) BBK-Euskal	tzaindia:	literatura	sariak

Sariketa hauek abian jarri zirenetik mende erdia joan da. Denbora horre-
tan, eboluzio interesgarria bizi izan dute Bilbao Bizkaia Ku txak eta Euskal-
tzaindiak adiskidetasun eta lankide tza emankorrean bideratu dituzten mo-
dalitate desberdinetako lau literatura sari ezagunek:

– Txomin Agirre Eleberri sariak
– Felipe Arrese Beitia Olerki sariak
– Toribio Al tzaga An tzerki sariak
– Mikel Zarate Saio sariak.

Hasierako garaian eleberrigileak eta an tzerkigileak bakarrik sari tzen ba-
ziren, geroago (1979tik aurrera) olerkigileen eta saiogileen izenak ere hasi 
ziren azal tzen eta zabal tzen. Sari-familia honen eskutik laurogei egile inguru 
saritu dira, ba tzuk aipa tzeagatik, euskal literaturaren historian i tzal luzea 
duten Txillardegi, Txomin Peillen, Joxe Manuel Odriozola, Pa txi Ezkiaga 
edota Xabier Mendiguren Elizegi. Lan saritu guzti hauen zerrenda eta des-
kribapena eskain tzen da. Hastapenetako zenbait lanen kasuan, ber tsio di-
gitala ere bai.

B) Azkue	sariketak (1975-1990)

Resurreccion Maria Azkue Saria, berez, 1986an sortu zuen Bilbao Aurrezki 
Ku txak eleberri, olerki eta saio modalitateekin, eta 1990a arte iraun zuen. 
Urte haietan ez zen gazte txoen tzako saria, helduen tzakoa baizik. Urte horie-
tan oso ezagunak ditugun hainbat idazle eta ikerlarik jaso zuten saria. Atal 
honetan saritu ziren lanak zerrenda tzen dira, oinarrizko datu ba tzuk emanez.

C) Azkue	sariketak 1991-2008 (Haur eta Gazteak)

Atal honetan sarituak izan diren haur eta gazteen idazlan guztiak zerrendatu 
eta oinarrizko informazioa eskain tzen da. Horretaz gain 1991tik 2008 artean 
saritutako narrazio eta olerki guztien ber tsio digitala eskainiko da. Datozen ur-
teetan sarituko diren lanak, molde berean, atal honetan integratuz joango dira.


