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Osoko bilkura
Leioan, Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaiko Campusean

2019ko urriaren 25ean

Urrutia, Andres, euskaltzainburua,

Videgain, Xarles, buruordea,

Kintana, Xabier, idazkaria, 

Aleman, Sagrario, diruzaina,

Coyos, Jean-Baptiste, Jagon sailburua,

Azkarate, Miren,

Goenaga, Patxi,

Iñigo, Andres,

Kaltzakorta, Jabier,

Oñederra, Miren Lourdes,

Peillen, Txomin,

Sagarna, Andoni,

Toledo, Ana,

Uribarren, Patxi,

Urkia, Miriam eta

Zabaleta, Patxi.

Osa, Erramun eta

Usarralde, Ibon,

zegozkien gaietan.

 

Ezin etorria adierazi dutenak: Ro-
berto González de Viñaspre, Jose Irazu 

“Bernardo Atxaga”, Patxi Salaberri eta 
Mikel Zalbide.

Ahalak: Roberto González de Viñas-
prek ahala Andres Urrutiari; Jose Irazu 
“Bernardo Atxaga”k ahala Andres 
Urrutiari; Patxi Salaberrik ahala An-
dres Urrutiari; Mikel Zalbidek ahala 
Andres Urrutiari.

Batzarra 2019ko urriaren 25ean, osti-
ralean, 09:30ean, egin da Leioan, Eus-
kal Herriko Unibertsitatearen Bizkaiko 
Campusean.

A. Urrutia euskaltzainburuak eus-
kaltzain guztiak agurtu eta etorriri-
koen zerrenda eta ahalak irakurri ditu. 
Quoruma badela egiaztatu ondoren, 
urriko Osoko bilkurari hasiera eman 
zaio.

Hasteko, E. Osa idazkariordeak ar-
gibideak eman ditu. Izan ere 10:30ean, 
UPV/EHUren Urrezko Domina Eus-
kaltzaindiari emateko ekitaldiaren 
inguruabarrean, euskaltzainburuak 
Urrezko Domina jaso izanaren agiria 
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izenpetuko du UPV/EHUko idazkari nagusiarekin eta errektorearekin batera. Ho-
rren ostean, euskaltzainak bertan direla, talde argazkia aterako da. Segidan, UPV/
EHUko Bilboko Campuseko Areto Nagusian Urrezko Domina emateko ekitaldia 
egingo da.

 
 1. Osoko bilkurako (2019-09-27) bilera-agiria onestea, hala erabakiko ba-
litz.

Oharrik ez da jaso. A. Urrutia euskaltzainburuak ahoz oharrik egin nahi den 
galdetuta, ez da egin. Ondorioz, 2019ko irailaren 27ko bilkurako bilera-agiria onar-
turik gelditu da.

2. Euskaltzaindiaren Hiztegia. Adierak eta adibideak. Batzorde 
Ahaldunduaren oharrak (XVI). Aurkezturiko oharrak aztertu eta 
erabakiak hartu. 

M. Urkia Batzorde Ahaldunduko idazkariak aditzera eman duenez, iraileko bile-
ran aurkeztutako oharrei iruzkin bakarra egin zaio, M. L. Oñederrak egina, hain 
zuzen. bete sarrerako 6. adieran lehendik zegoen adibidea aldatzea onartu eta hau 
jaso da: Beterik ziren egunak eta heldurik zen Mariaren emerditzeko muga.

 

3. Euskaltzaindiaren Mendeurrena. Jardueren balantzea aurkeztu.

Ibon Usarralde Euskaltzaindiaren Egitasmoen bateragilea eta Mendeurrena koor-
dinatzeaz arduratu denak, batzar-aretora sartu eta hitza hartu du. Hasierako hel-
buruak gogorarazi ditu. Izan ere, Euskaltzaindiak mendeurrena baliatu nahi izan 
du euskararekin, euskal kulturarekin eta euskal gizarte osoarekin duen konpromi-
soa eguneratzeko eta, bide batez, dei zabala egiteko euskal gizarte osoari: hain justu, 
aldi berriari, XXI. mende korapilatsu baina itxaropentsu honi, ilusio berrituarekin 
ekiteko, denok garelako ezinbestekoak euskara indartu eta normalizatuko badugu.

Segidan, gogora ekarri ditu urtebetean antolatu diren ekitaldiak, ikuskizunak 
eta beste hitzordu batzuk. "Egitarau akademikoa eta egitarau artistiko-kulturala 
uztarturik, ongi pasatzeko eta gogoeta eragiteko helburu nagusiak bete ditu 
Euskaltzaindiak", gogoratu du Usarraldek. Horrela, egitarau akademikoari da-
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gokionez, aditzera eman du 10 jardunaldi, 170 hizlari, 75 aurkezle-moderatzaile, 
1.100 parte hartzaile eta 98 streaming ordu (2.599 ikustaldi) egon direla, bai eta 
gaineratu ere antolaketa horiek euskararen lurralde guztietan egin direla, Euskaltzain-
diaren jardun eremu eta aztergai guztiei buruzkoak izan direla, eta Euskaltzaindia-
ren batzorde, lantalde eta egitasmo guztien parte hartzaileekin batera nazioarte-
koak ere izan direla.

Bestalde, argitalpenei dagokienez, esan du Ardi Galdua (paperean), Euskara Batua-
ren Eskuliburua (paperean eta digitalean), Euskaltzaindiaren adierazpenak - Euskararen 
sustatzea (1976-2018) (digitalean), Hizkuntza-zuzenbidea testu-bilduma euskaraz (digi-
talean), Euskararen Herri Hizkeren Atlasa – X (paperean), Kale eta karriken izenak 
hautatzeko eta idazteko irizpideak (paperean eta digitalean), Euskal Hiztegi Histori-
ko-Etimologikoa (paperean) eta Pertsona izendegia (digitalean) argitaratu direla.

Erakusketei dagokienez, “Baiona, 1964: euskara batuaren zedarria” eta “Euskara 
Ibiltaria” antolatu direla esan du. Egitarau instituzionalari lotuta, honako hauek 
antolatu direla azpimarratu du: Mendeurrenaren Ohorezko Patronatuaren eraketa 
bilera Bilbon, 2018ko uztailaren 20an, Mendeurrenaren amaiera ekitaldia Donos-
tian, 2019ko urriaren 5ean eta jardunaldi bakoitzaren hasiera.

Aipatutako ekitaldiez gainera, beste hauek ere antolatu direla esan du: “Mende 
berria kantuz” egitasmoaren 6 emanaldi; Gheroren 42; “Euskal literatura zaharrari 
buruz Martuteneko kartzelan irakurraldi dramatizatua” 13 saio; “Astelehen eta 
astearte buruzuriak” 10 emanaldi; “Lautan Hiru” 12 antzerki emanaldi; BizHitza 
egitasmoaren 6 ekitaldi eta erromeria bat. Guztira, 90 emanaldi eta 9.150 ikus-entzu-
le/parte hartzaile. Nolanahi ere, ekitaldi gehiago izan daitezkeela iragarri du.

Ikus-entzunezkoei dagokienez, Euskaltzaindia: egunak eta lanak dokumentala eta 
Euskaltzaindia, euskararen ehun urteko laguna komikia eta Berri gogoa liburua aitatu 
ditu. Era berean, Iruñean izenpeturiko Nazioarteko lankidetza hitzarmena, Euska-
ra batuaren adierazpena eta Euskararen herria ehuntzen unitate didaktikoa.

Gaiarekin amaitzeko, Euskaltzaindiaren webguneko zenbait emaitza aurkeztu 
du. Alde batetik, erabiltzaile bakarren kopurua emendatu da, 2018-2019 aldian, 
387.598 izatetik 800.116 izatera igo (% 106) baitira. Beste aldetik, saioak ia bikoiztu 
egin dira, 866.940 izatetik 1.580.907 izatera igo (% 82,35) dira eta. Azkenik,  bista-
raturiko orri solteak 3.946.472 izatetik  6.545.504 izatera igo (% 65,86) dira. Sare 
sozialetan lortutako tokia (Twitterren, Facebooken, Instagramen eta YouTuben) 



esanguratsua da, erabiltzaileen eta jarraitzaileen aldetik igoera nabarmenak gertatu 
baitira.

4. Euskaltzaindiaren 2020ko egutegia. Aurkeztu.

E. Osa idazkariordeak Euskaltzaindiaren 2020ko egutegiaren proposamena 
aurkeztu du. Hilez hileko Osoko bilkuren egutegiarekin batera, kontuan har dai-
tezkeen urteurren zein data esanguratsuak jaso dira. Aurkezpena egin ondoren, 
oharrak egiteko, azaroaren 18rako tartea ireki da.

5. Esku artekoak.

5.1. Hurrengo bilkurak eta ekitaldiak:

•	 Bilbon, azaroaren 14an eta 15ean, “Arlo sozioekonomikoa euskararen bizi-
berritzean” goiburutzat duela, Euskaltzaindiaren XXIV. Jagon jardunaldia 
egingo da. Egitaraua Sustapen batzordeak prestatu du. Sagrario Aleman Sus-
tapen batzordeko buruak egitaraua aurkeztu eta banatu du.

•	 Bilbon, azaroaren 22an, Euskaltzaindia Bilboko Koral Elkartearen Ohorezko 
Bazkide izendatzeko ekitaldia egingo da, Sociedad Bilbainan. Xehetasunak 
aurrerago emango dira.

•	 Baionan, Euskal Museoan, azaroaren 28an, 18:00etan, Erlea aldizkariari 
buruzko hitzaldia emango du B. Atxaga euskaltzainak. Deialdia eta 
xehetasunak aurrerago igorriko dira.

•	 Donostian, San Telmo Museoan, azaroaren 29an, 10:00etan, Osoko bilkura 
egingo da. Egun horretan, 10:30ean, “Euskara Ibiltaria” erakusketa berritua  
irekiko da toki berean.

6. Azken ordukoak. 
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Ez da egon.

Eta beste aztergairik ez dela, Osoko bilkura bukatutzat eman da, 10:30ean.

  Euskaltzainburua,          Idazkaria,

  Andres Urrutia    Xabier Kintana
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