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Euskaltzaindiak sorreratik du Jagon Saila, eta bere helburuetan euskara 
sustatzea, hizkuntzaren kalitatea bermatzea eta hiztunen eskubideak zain-
tzea daude.

Helburutzat hizkuntzaren kalitatea harturik, euskararen corpusa jagote-
ko eginkizuna eman zitzaion Jagon saileko Corpus batzordeari, 1999an sor-
tu zenean.

Erran daiteke batzorde honen lan nagusia dela administraziotik, hedabi-
deetatik eta bertze hainbat arlotatik heltzen zaizkion galderei, zalantzei eta 
irizpen eskaerei erantzutea. Lan horri erantzun egokia emateko sortu ziren 
2001ean komunikabideen eta euskalkien lantaldeak. Euskalkien lantaldeak 
bide propioa egin du geroztik, eta komunikabideen lantaldeak urte gutxi 
batzuk iraun zuen, baina alor hori lantzen segitzen du Corpus batzordeak 
berak. Batzorde honen barnean dago Jagonet zerbitzua, herritarrek Euskal-
tzaindiari egiten dizkioten galderen eta erantzunen datubasea.

2006tik «estrategia komunikatiboak» egitasmoa lantzen ari da batzordea, 
hizkuntzaren ikuspegi komunikatiboaren barnean kokatzen diren estrategia 
eta gaitasunak aztertzen, alegia.

Eta horren guztiaren emaitza argia izan zen orain dela hiru urte pasatxo 
Euskaltzaindiaren Jagon bilduman aurkeztu zen Testu antolatzaileak: erabilera 
estrategikoa liburua, Pello Esnal batzordekidearen gidaritzapean egin eta ba-
tzordean mamitu eta ondutako lana. Aurkezpenarekin batera, jardunaldi 
bat antolatu zen Iruñean.

Lehengo gidari eta batzorde beretik datorkigu oraingo Hitz-ordena: erabi-
lera estrategikoa izenekoa ere. Lan hura bezala, oraingo hau ere ekarpen 
praktikoa da, euskalgintzan ari garenoi eguneroko erabileran sortzen zaizki-
gun kezka eta zalantzen inguruan argia emateko pentsatua. Tradizioak mar-
katzen dituen estrategia praktikoak kontuan hartuta, ikuspegi komunikati-
botik aplikatu beharreko estrategiei begira egina.

Horregatik, Corpus batzordeak egoki ikusi zuen liburuaren edukiaren in-
guruan gaurko jardunaldi hau antolatzea. Izena eman eta hona hurbildu 
zaretenen kopurua ikusita, bistakoa da gaiak interesa sortu duela. 

Euskera 2012_3.indd   468 13/12/13   09:08



iñigo, A.: Sarrera 469

Euskera. 2012, 57, 3. 467-469. Bilbo
issn 0210-1564

Ongi etorri, bada, Euskaltzaindiaren Luis Villasante ikergune berri hone-
tara zareten guztiei esku artean dugun gai honen inguruan hausnarketak, 
iradokizunak eta ekarpenak egitera. Esker mila ere, gaur hizlari eta iradoki-
tzaile gisa aritzeko ardura hartu zenutenei, egin duzuen lanagatik; halaber, 
jardunaldi honen antolaketan aritu zareten batzordeko idazkariari, kideei 
eta etxeko langileei.

Euskera 2012_3.indd   469 13/12/13   09:08


