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Euskararen corpusa ez ezik euskararen indarberri tzea ere zertan den, zein 
ekarri egin litekeen aztergai izan du Euskal tzaindiak sortu zen lehenbiziko 
momentutik. Izatez, hizkun tza bat indarberri tzeak bi beso har tzen ditu –oro 
har–: alde batetik, hizkun tza hori gaurko tzearekin zer ikusia duena, hiztu-
nen behar berriak asebete tzeko asmoz, hizkun tza horren corpusa arian-arian 
eguneratuz; eta beste aldetik, hizkun tzaren ezagu tza eta haren erabilera 
areago tzeko ahaleginak egitearekin lotuta dagoena. 

Izan ere, zertarako hizkun tza baten corpusa egunera tzen ahalegindu bal-
din hiztunik ez badago bazterretan? Aldi berean, nola manten liteke hizkun-
tza bat bizirik baldin eta hizkun tza hori hiztunen behar berriak asebete tzeko 
gauza ez bada?

Horiek horrela izanik, euskararen indarberri tzearen alderdi desberdinak 
iker tzeko nola baita susta tzeko asmoz, sortu zuen Euskal tzaindiak Jagon 
saila. Geroztik, sail honen eraginpean egon dira, besteak beste, euskarazko 
irakaskun tza susta tzeko ahaleginak, helduen euskaldun tze-alfabeta tze mu-
gimendua abian jar tzea eta antola tzea, eremu horretan hainbat ikerketa 
egitea zein lagun tzea, etab.

Euskararen bizi-indarra zertan den azter tzeko gogoeta-saioak antola tzen 
eta ikerketak ere buru tzen ditu Jagon sailaren barruan Euskal tzaindiak. 
Hausnarketa edota ikerketa lan horietako zenbait argitaratu dira dagoene-
ko, besteak beste, Jagon sailaren bilduman.

Gogoeta-saio horien inguruabarrean koka tzen dira Euskal tzaindiak 
antola tzen dituen Jagon jardunaldiak ere. 2010. urtekoak XV. Jagon jardu-
naldiak izan dira eta, azken urteotako jardunaldien hariari segida emanez, 
hizkun tza-erkidegoan suerta tzen ari diren fenomeno berriak iker tzea era 
azter tzea du xede.

Euskararen ezagu tza eta erabilera gazteen artean zertan den, eremu for-
malean eta ez-formalean gerta tzen den erabilera, aisialdiko eskain tzaren 
azterketa, gazte belaunaldiek zer kon tsumi tzen duten, euskararen kontua 
nola bizi duten eta abar izan ziren aztergai, Bilbon, 2010eko azaroaren 19an, 
goizez eta arra tsaldez, «Gazteak, aisialdia eta euskara» izenburupean egin 
ziren XV. Jagon jardunaldietan. Saio haietako ba tzuetan, gainera, gazteak 
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izan ziren protagonista. Halaxe behar zuen. Helduek gazteei buruz zer dio-
ten ez ezik, gazteen iri tziak, gogoetak eta proposamenak ere baziren interesa-
tzen zi tzaizkigunak.

Hona hemen, beraz, Jagon jardunaldietan aurkeztutako zenbait lan. Gai 
honetan hausnarrean, sakon tzen jarrai tzeko Euskal tzaindiak egiten duen 
ekarpen berri bat.




