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Maribi Unamuno 

Aztergaia

Bizkaiera egiten dan eremuan  argitaratzen diran hainbat aldizkari
eta eurotan agertzen dan hizkera eredua ditugu aztergai. Oso-osorik ez
bada bere, zatirik handiena euskaraz idatzita daben aldizkariak bildu
ditugu.

Pentsa daitekeen moduan, ez dogu hartuko eginkizuntzat ezaugarri
linguistikoen azterketa , hizkuntzaren deskripzio hori ezaguna da-
-eta.  

Mendebaldeko hizkeraren esparruan gaur argitaratzen diran  ahalik
eta aldizkari gehien bildu eta eurotan darabilen hizkuntza eredua azter-
tu nahi izan dogu.  Azterketa honek  mendebaldeko euskarak bertoko
hiztunen artean daben presentzia, onarpena, estimua, balioa eta aba-
rrez  ideia batzuk argitzen lagunduko ahal deusku!

Hutsune bateri antzerako erantzuna

Danok, bakoitza beren aldetik, antzerako preminak ikusi ditugu
gure eskualde eta herrietan. Alkarren barririk barik, antzerako soluzio-

111



Maribi Unamuno

ak bururatu jakuz. Gai zein hizkera/idazkeraren aldetik irakurlearen-
gandik hurbil dagozan testuak sortzen dira aldizkariotan; lekuan leku-
koa idatzi egiten da, hein desbardinetan bada bere.  

Lagun ugari dabil aldizkarigintza zeregin honetan, zalantza barik;
kolaboratzaileen zerrenda luzea izan ohi da aldizkariotan. Indar txikiak
bere, alkarganatuz gero,  indar handia dakie egiten

Alkarte pribatuak diranean eragile,  ez da hain kontuan hartzen
aldizkaria elebidun egitea. Hein desbardinetan bada bere,  danetan isla-
datzen da lekuko hizkera; batzuek ia-ia esaten dan moduaren  trans-
kripzioa eginez, beste batzuek lekuko erabilera bereizgarriak aztertuz,
beste batzuek eredu landuagoetara hurbilduz, eredu bat baino gehiago
nahastatuz,...

Ahalegin bardinok izan dagikee ondorio bardinik, bat bai gitxienez:
hiztun bakoitzarengan, irakurlearengan  bere eguneroko hizkerari
buruz daben konfidantza, estimazioa haztea.

Norbere hizkera/eredu idatzia

Alde batetik, norberak ahoz egiten daben hori idazteko modukoa
dala, ganera idatzi egiten dala eta errez ulertzen dala ikusteak, bestetik,
ahozko eta idatziaren arteko urruntasuna txikitzeak ondorio izan dagikee
norberak norbere hizkera ereduari buruz dauan estimazioa haztea.

Gure eritzia zera da, ahozko eta idatziaren arteko hurbiltasuna lan-
duz, idazten danean  hiztun bakoitzak egunero sortzen dauana aintzat
hartuz, eredu mugatua erabili beharrean,  eredu edegia erabiliz, hiztun
ziur, sendoak lortzeko bidea jorratzen dala. 

Bakoitzari bere hizkuntza badakiela sentidu eragingo bageunskio,
ez geunkez aurkituko idazteko orduan zalantzaz beterik dagozan idaz-
leak,  ahal daben guztian idazteari ihes egiten deutseenak; unibertsita-
tera heltzen direnean, euren buruan konfidantzarik eza dala eta, ikas-
ketak gazteleraz aukeratzen dituen hiztun euskaldunak bere, igul, ez
geunkez hainbeste aurkituko.
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Literaturako tailer baten zortzi bederatzi urteko umeekin nenbilela,
behin  zer pentsatua emon eustan hau gertatu jatan:  Ipuin bat katean
sortzen hasi ginen. Ipuin haretan uso bi ziran protagonistak, une baten
emigratzea erabagi eben eta : “Usoak hegan egin eben” esaldia idatzi
neban arbelean, ahoz umeekin halantxerik erabagita gero; idatzita ikus-
teagaz batera umeetariko batek “zuzenketa automatikoa”  egin eban
zera esanda: Ez, baina “hegan” barik “hegaz” idatzi bida eta “eban”
idatziozun lekun “zuen” .

Idazteko beste eredu batzuen bila

Ez dagigula aukeratu eredu mugaturik, ez norberenik  ez ikasitako-
rik. Nahia, lokalismo eta erabilera txikietan geratzea barik, ezagutza
zabala bideratzea da. Bilatu eta aurkitu daitekeena norberen erabilere-
agaz zerikusia dauan idatzizko eredu zabala da. Eredu ideala eta horre-
xegaitik lortu ezina?.

Hizkerako diferentzia hizkuntzarekiko aberastasunaren adierazgarri
da; hiztunarekiko, gitxiagotasunaren adierazgarri barik, bardintasuna-
rena dan moduan.  Bere hizkera eredua besteena bezain aintzat izango
dauan hiztuna, diferentziari bildurrik ez deutsena lortzeko bide egokia
izan daiteke aldizkariotan jorratzen dana. 

Idazterakoan mailak bereizten dira; hiztun eskolatuek  badakie idat-
zi maila desbardinetan egin daitekeena.

Idazterakoan dogun helburuaren arabera,  lehentxoagao aipatutako
“hegan” eta “hegaz” biak dira egokiak. Idaztea muga jakin batzuen
barruan ideiak azaltzea baino gehiago da. 

Oinarrian ahozkoa dogu, hortik aurrera, ahozkoaren transkripzio
sistema ikasi beharko dogu, baina inondik bere ez dogu ahozkoa muti-
latzen ikasi behar, berba egitea eta idaztea alkarregaz zerikusirik ez
daben ekintzak balira legez.

Ahozkotik hurbil dagozan eredu idatzietatik abiaturik, goian ez
dago mugarik.
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Aldizkarion ezaugarri batzuk

1. Aldizkotasuna

Abiatzerakoan ezarritako aldizkotasuna mantentzea, diru baliabide-
en arabera dago.  Egun erdiko beharra baino ez bada bere, horretan
dabilen nor edo nor dagoenean, aldizkotasuna mantentzen da. 

Gehienetan aldizkarigileek ezarritako helburua kostata beteten da:
batzuek urtean bi atara nahi eta bat osta-osta, beste batzuek urtean bi
ataraten ditue,  baina lau ataratea nahiko leukee, hiru atara eta lau nahi
leukeezanak bere badira. 

Bada beste ezaugarri bat, baliabide ekonomikorik ezetik datorrena
seguruenik, hauxe da, urte batzuetan mantentzen dira, gero desagertuz,
beranduago barriro bere agertzeko.

Desagertzea ulertzeko modu bat baino gehiago izango dira, duda
barik, baina guk pentsatzen dogu hasierako asmoei, helburuei eusten
jakela. Dana dala, taldeen ekimenez sortzen diran aldizkariak izanik,
taldeen aldaketek eragin handia egiten deutsee euroi, esan nahi da, une
batzuetan izan dagikee astia baina taldeek bere aldatu zein moteldu
egin daitekez, ondorioz, batzuetan aldizkariak desagertu egiten dira,
beste norbaitek erreleboa hartzeko zain geratzen direlarik. 

Jendeak, irakurleak eskatu egiten du aldizkaria, gogoan izaten du
agertzen zan garaia eta barriro noiz agertuko egoten da. 

2. Egileak: 

BEHARGIN FINKOA: Tirada handitxoagoa eta maiztasun finkoa dabene-
tan, langileren bat egun osoan ez bada egun erdian izan ohi dabe;
gehienetan kazetari ikasketak egindako gazteren bat. 

KOLABORATZAILEA: Guztietan dago kolaboratzailearen presentzia han-
dia, aldizkari gehienetan ez dago inor finko lanean, beste lanbide bat-
zuetan dabilen euskalzalea izan ohi da koordinazioa, gai aukeratzea,
e r redakzioa, zuzenketa, publizitatearen inguruko lana, arg a z k i a , . . .
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gehienek euskal kulturaren alde lan egiten dabilzan ideia dabe buruan,
horrek hain zuzen bere, sartu zituen zeregin honetan eta horrexek
mantentzen ditu. Astia izatearen arabera dago aldizkariari emoten jakon
denborea. 

3. Koste ordainketa  

Aldizkari bat egiterakoan sortzen diren gastuak sail bitan banatu
dagikeguz: materialak eta “inmaterialak”.

GASTU MATERIALAK: Lehenengoak, materialak, derrigorrezkoak dira;
maketazio eta inprimategi gastuak, esate baterako, diruz ordaindu
behar dira, inork orri ganean berbarik argitaratuko badau. 

GASTU EZ-MATERIALAK: Besteak, gastu “ez-materialak” deitu geinkee-
zanak dira: ideatze, informazio biltze, antolatze, ardura banatze, erre-
dakzio, idazmakinaratze, koordinazio, argazki, buzoneeta, bulegaritza
eta handik harako zereginak. Orduak eta orduak eskatzen dituen zere-
ginak. 

Lehenengoak dirutan ordaindu behar badira bere, bigarrenak ordu-
tan ordaindu ohi dira.

Gastuak minimotzea da irauteko baldintza. Minimotzeko gestio lana
dohan egitera joten da, hagaitik gero ez da inongo balorazioetan sart-
zen.

4. Finantziabideak

4.1. ADMINISTRAZIO PUBLIKOA: Administrazioak  esan dagikegu lagun-
tzen dituela aldizkariok; sortzen diren gastuen zati bat ordaindu ohi
dabe Kultura sailak, Diputazioak, Mankomunazgoek edo Udalek.
Jakina, kasu guztietan eurok subentzionetan dabena kostu  materialen,
hau da diruz ordaindu behar diren gastuen zati bat izaten da.
(“Dirulaguntzak. Toki aldizkariak:1995ean 34.000.000, 1996an
27.152.038, hau da %20ko murrizketa.  Jaurlaritzak %10,9ko  jaitsiera
izan duela aitortu du.” in: Euskaldunon Egunkaria, 1997ko urtarrilak 23,
osteguna, 8.or.)

115



Maribi Unamuno

4.2. PUBLIZITATEA: Publizitatearen balioa bere kontuan hartu beharre-
koa da; Zenbat eta harpidedun gehiago orduan eta publizitateko diru
sarrera handiagoa. Arlo hau bere inportantea da lantzeko eta  lantzen
dabe ale kopuru garrantzitsua daben aldizkariek; jakina 500 aleko tira-
da egiten dabenak publizitatetik ez dauke errez diru askorik ataraten.

4.3. HARPIDETZA: Harpidedunak egitearen bidea da hurrengo aukera-
tuena, honek bere kuota jakin baten truke postaz etxera heltzea segur-
tetan dau. Kuotok urteko mila pezeta ingurukoak izan ohi dira.

5. Banatzea

Banatzeari buruzko irizpideak zehazterakoan, gehienetan  lagun
gehiagorengana heltzea hobesten da. Saltzeko erostailearen intentzio-
nalitatea biztu behar da. Erostaile fidela lortzeko denbora luze joaten
da.  Oztopook gainditzea baino nahiago izaten dabe sarritan aldizkari-
gileak  dohan buzoietan sartzea edo puntu finko batzuetan edonork
hartzeko moduan iztea, holan segurtatu egiten da-eta lagun gehiago-
rengana helduko dana. Informazioa jaso dogun aldizkarietarik asko
dohan banatzen dira. 

6. Sedea

Udalak batzuetan, elkarte kultural pribatuak beste batzuetan itxi ohi
ditue euren lokalak aldizkaria gauzatu ahal izateko, orduan aldizkari-
gintzan diharduenak izan dagikee sede antzerako bat telefonoz horni-
turik. 

Txarrenean,  etxeko ordenagailua eta telefonoagaz batera posta
kutxa izan daiteke bulegoa eta edozein taberna batzar gela. 

7. Hizkuntza

Aurkitzeagatik, inguru oso  euskaldunean gaztelera hutsean dihar-
duen aldizkariren bat bere aurkitu dogu. Honelakoak ez ditugu kon-
tuan hartu. 

Igul, aparteko analisia mereziko leukee.
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Aztertu ditugunetariko batzuk euskaraz eta erderaz dagoz,  euskara
hutsean beste batzuk.

7.1. Batzuk euskaraz eta erdaraz  argitaratzen dira. Honetariko
gehienak udalen boletinak edo zuzenean administrazioak ordaintzen
dituenak dira.  Legearen araberako izan nahi dabenak direla esan dai-
teke. Lekuko erabilera, hizkuntza egitura errotuak, aditza,... bizkaiera
ez beti landuegia, gehienetan batuarekin nahasirik dabilena, idatzi ohi
da honeetan. Halandabe  euskara esan geinke. (Adb.: Herri-Barriak,
Berrietan blai. Bermeoko udal boletina )

7.2. Alkarte kulturalak edo Euskara batzordeak edo antzerako beste
talde batzuek sortutakoak gehienetan euskara hutsean izan ohi dira.  

Euskara hutsean diren aldizkarien artean bada, berezi daitekez ba-
tzuk beste batzuengandik euren egituran oinarrituz gero. 

7.2.1. BATUA+ LEKUKO EZAUGARRIAK ZAINDUZ. Batua da oinarria baina
lekuko hizkera agertzea zaintzen dabe. Aparteko ahalegina egiten da
batua osatu eta aberatsa erabilten. Lekuko lexiko, egitura finko, lexiko
eta handik harakoek  euren lekua dabe, integratua dago. (Adb.:
Berrigara, Arrasate Press )

7.2.2. BATUA+ LEKUKO EUSKARAZ ORRI JAKINAK. Gehiena batuaz baina
orriren bat edo beste bertako hizkerari buruz dabenak badagoz; ingu-
ruko lexiko, egitura, esaldi eta abar batu eta azaltzea hartzen dabenak
eginkizuntzat. Hizkuntzalaritza, gramatika orriak izan daitekezanak.
Lekuko hizkuntzaren ezaugarriak biltzea eta irakurlearengan bere hiz-
kerari buruzko erreflexioa eta estimua biztea ditue helburu orriok.
Inguru horretako hizkera ondo ezagutu eta aintzat dabenak idatzi ohi
ditu. (Adb.:Bizarra lepoan)

7.2.3. BATUA + BIZKAIERA LANDUA. Aldizkari guztia batuaz eta irakur-
learen atala bizkaiera landuaz, hau da, ez ditue irakurleen idatziak eta,
beste barik kopiatzen, eduki osoa errespetatuz, idazkera landuan argi-
taratzen ditue iritziok. (Adb.:Eraz).  

7.2.4. BATUA + ATAL JAKINEN BAT TRANSKRIPZIO ANTZEAN. Aldizkariaren
orri gehienak batuaz dagoz, baina atal finkoak ditue bizkaieraz. Hona
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hemen Drogettenitturi aldizkarikoek atalotako idazkerari buruz adiera-
zitakoa: “Geure egunerokoa esaten dan moduan idazten ahalegintzen
gara atal honetan, ze besteak ez dauka zer ikusirik guk ahoz egiten
dogunagaz, urrunekoa edo da”. 

7.2.5. BIZKAIERA LANDUA. Badira hiru lau aldizkari bizkaiera landua
aukeratu dabenak idazteko eredu nagusitzat, nahiz eta alkarrizketak
ahozkotik hurbileko transkripzioz egin (Adb.:Akatz, Jeurt) edo lekuko
aditz erabilera arreta bereziz zaindu (Adb.:Santamariñe).

Aldizkarietatik jaso ditugun zatiak

Aldizkari batzuk aztertuz, lekuan lekuko hizkeraren adibideak aur-
kitu ditugu, eurotarik batzuk jaso egingo ditugu aurkezpen honetarako,
batez bere uste dogulako eredu zabala, mugarik ez dabena ipinten
onargarri izan daitekeela.

BATUA+LEKUKO EZAUGARRIAK ZAINDUZ

Berrigara aldizkaritik hartutako adibideak. 

249.ean ehun urte bete zituela eta herriko andra bati alkarrizketa
egin jakon; berau transkripzio moduan dator, edozelan bere salbues-
pena da.  Luisa Agirrezabal, 100 urte: “Lehen ahiztekin hi eitten neban,
baiña oiñ zu eitten dou; galduaz doia”.

Lexikoa

22 urte daramatzat  inbalideza hartuta bistiagatik (249-20 or.)

guardasola (249-24 or.)

ura eta araia presioarekin jaurtiz (256-7 or.)

zapatuan, domekan 256-3 or.  baina ostiralean (256-12 or.)

Mehatxuekin ez gaituzue kokilduko (256-10 or.)

argazki eta erretratu (256-26 or.)
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Egiturak

ezkerretik eskumara  (256-26 or.)

Jasotzen duzun pentsioak bizitzeko lain  ematen dizu? (249-20 or.)

Izenorde intentsiboak

Neuk uste baino gehiago (249-24 or.)

Aditza

Beraiek diñoe : sail baten izena da.

BATUA + LEKUKO EUSKARAZ ORRI JAKINAK

Aldizkaria batuaz eta inguruko hizkerari buruzko saila dauan
Bizarra lepoan aldizkariaren Akabuko punte. Bertoko euskararen
inguruan sailean hurrengo puntuok azaltzen ditu: 

—LAR eta EGI graduatzaileak.

—Desideratiboa:”Uxela gero etorko balitz etxera”. 

—Era faktitiboak: Eragin da erabiliena. “Amak ogi duzti jan eragin
deust”.

—Denborazkoak: -NEAN, -NIK, Atzo etorri zanik hona, ez dot inon
ikusi. -KERAN, Hona etorkeran galdu gara. BAINO LELAO (Lehe-
nago) Aitu egizu ondo, ezer erosi baino lelao

—Moduzko konparatiboak: Kasu honetan “gera” erabilten da
bezain berbearen ordez. Leioa aldean “gañe” entzun daiteke.

—Kantitatezko konparatiboak:”beste” eta “gañe” erabilten dira:
“nik horrek gañe diru dekot”. 

—Esaldi ereduak: Zehargalderak, kausalak, erlatibozkoak.

—Azkenik “bertoko berbak”: aittitte, amama, giñerrabe, aube, suñe,
errena.

BATUA + ATAL JAKINEN BAT TRANSKRIPZIO ANTZEAN

Hurrengo zatiak Drogetenitturri-tik hartu ditugu. Aldizkaria batuaz
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da. Bertako kontuez dagoen sailean transkripzio nahiko zuzena egiten
dau: “Agiñazpi, Katillu edo Narruren adarixak jokatzen eben. Oillar bat-
zuk be kanpotik ekartzen zian:(...)Baiña berton be oillar preparatzaille
onak euezan”  (Drogetenitturi,1996ko uztaila, 19.or.)

“Mallabiko gauzek” sailetik: “Bederatzi herrik hartzen dabie parte
txapelketan.(...) sei herriren kontra jokatu ostien, emaitza onak etara
dauz Mallabiko pelota eskoliek” (Drogetenitturri, 1996ko abendua,
12.or.)

BIZKAIERA LANDUA

Bizkaiera landua darabilen aldizkariak bere badagoz, nahiz eta
euren artean diferentziarik aurkitu leiken, ere/bere/be, lez/legez eta
horrelako formen idazkerari dagokion diferentziaren bat. Hizkera des-
fonetizatua, ortografia zaintzen dabena agertzen jaku.

Honetarikoxea dogu Bermeoko Akatz  aldizkaria. 

“Bermeo eta inguruko bertsozaleek badaukie pozik egoteko arra-
zoirik, Araba eta Bizkaiko Bertsolari txapelketaren lehen finalerdia
B e rmeon jokatuko da-eta datorren domekan, abenduaren 1ean.”
(Akatz 142, 15.or.)

“Euskera Zerbitzuak antolatutako Bermeoko kanta zaharren lehia-
ketan parte hartu gura dauanak, gitxienez bost kanta grabatu beharko
dauz kaseta baten. Batek baino gehiagok, aitxitxe eta amuma ipiniko
dauz kantaten etxean.” (Akatz 142, 13.or.)

Irakurle batzuen eritzia

Hara irakurle batzuei une desbardinetan entzundako eritziak. Biak
euskaldunak, 30-40 urte bitartekoak, euskaraz alfabetatu bakoak, ikas-
keta maila ertainekoak: 

Bataren eritzia: “Asteburuan heltzen nazenean, buzoian sartuta aur-
kitzen dot astekaria eta pozik hartzen dot ze neure auzoko kontuekin
eta hantxe enteretan naz”.  Kontuan izan geinke irakurle honek ez
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dabela ezelako aipamenik egin euskaraz idatzita egoteari buruz, ez
ulertu ezinik ibilten danik,...komunikazio funtzioa ondo beteten dabe-
la pentsatu geinke berak hartzen daben aldizkariak. 

Bestearen eritzia: “Domeka gabean hasi nitzen alkarrizketa leidute-
koan eta gero beste orri bat eta gero beste bat, azkenean dana amaitu
arte ez neban itxi” (20 orrialdeko aldizkariaz). Honek adierazitakoagaz
bere pentsatu geinke entretenigarria eta hizkuntzaren aldetik oztoporik
bako errebista batez dabilela.

Herriak eta aldizkariak

ARAMAIO, Arrazua-Ubarrundia, Legutiano, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia.

Herrietan, Zuia koadrilak sortuta, 1996tik, hiru hilabetero.

6.000-7.000 biztanle inguruko eremuan zabaltzen da

Finantziabidea: Arabako Foru Aldundia, Udalak, Eskualdeak 

Publizitatea 

Beharrean diharduenak: Hiru kazetari,  kolaboratzaile ugari

Hizkuntza: Barri batzuk gazteleraz beste batzuk euskaraz,
Aramaioko euskaraz. 

A R R ATIA (Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Usansolo,
Zeanuri, Zeberio, Zornotza)

Gure Artean , Gure artean elkarteak, 1994tik, hilero, 7.000 ale,
dohan.

10.000 biztanle inguruko eremuan zabaltzen da

Finantziabidea: Instituzio publikoak 

Publizitatea  

Hizkuntza:  Gehiena bizkaieraz, eritziak-eta datozen moduan

Zantzoa. Aldizkari literarioa
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BAKIO

Herri-barriak, Udalak 1992tik, sei hilabetero.

1.000 biztanle inguruko eremuan zabaltzen da

Finantziabidea:  Instituzio publikoa

Beharrean diharduenak : udal langile bat

Hizkuntza: Gaztelania eta Euskera , erdi bana

Txirritxola, Euskera Batzordeak, 1991tik, hiru edo lau hilabetero,
500 ale dohan.

Finantziabidea: Instituzio publikoak (E.J., Diputazioa, Manko-
munazgoa, Udala)

Publizitatea   

Harpidetza

Beharrean diharduenak: Herriko talde guztien ordezkariak, maisu-
-maistra, albaitari, unibertsitari, institutuko gazteak,

Hizkuntza: Euskera batua eta ahozkoaren transkripzio zuzena.

BERGARA

Berrigara. Jardun elkarteak, hilero, 4.200 ale, dohan.

15.000 biztanle inguruko eremuan zabaltzen da

Finantziabidea: Instituzio publikoak (E.J., Diputazioa,  Udala)

Publizitatea  

Hizkuntza: Batua baina lekuko giro eta lexikoak sartzeko ahalegin
bereziz.

Elkarrizketa bereziren baten ahozkoaren transkripzio zuzena.

BERMEO

Berrietan blai. Bermeoko udal boletina dohan.

Finantziabidea: Instituzio publikoak

Publizitatea  

Harpidetza
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Hizkuntza: Bizkaiera 

Akatz. Bermeoko aldizkaria ,

Finantziabidea: Instituzio publikoak (E.Jko Kultura saila eta Ber-
meoko udala)

Publizitatea  

Hizkuntza: Bizkaiera landua

DURANGO, Abadino, Atxondo, Berriz, Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza,
Zaldibar.

Eraz. Durangaldeko astekaria Berbaro elkartea, 1995etik, aste-
ro, 2.000 ale.

Finantziabidea: Instituzio publikoak (E.J., Diputazioa, Udala)

Publizitatea  eta harpidetza, urtekoa 2.000 pta.

Beharrean diharduenak: kazetari bi egun erdiz, argazkilaria argazki-
ko, kolaboratzaileak.

Hizkuntza: Batua 

Bizkaiera landua erreportaia atalean

Komiklub  kolektiboa Komiklub kolektiboak, aldirotasun finko
barik

ELORRIO

Eraz. Durangaldeko astekaria

Ba omen dira Independienteek eta HBk ataraten dituen boletin
bana, euskaraz.

ERMUA

Drogettenitturri. Ermua eta Mallabiko aldizkaria. Hilero,
1.800 ale, dohan.

Finantziabidea: Instituzio publikoak (E.J., Ermuko Udala)

Publizitatea 
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Beharrean diharduenak: Kazetari, irakasle, euskalzaleak, kolabora-
tzaileak

Hizkuntza: Batua  eta segun saila zein dan, ahozkoaren transkrip-
zioa

ETXEBARRIA

Berbalapiko. 1996an ez dau urten

GETXO

Bizarra lepoan. Getxoko Aldizkaria Bizarra lepoan euskara
elkartea 1995etik, hilero, 3.200 ale, dohan. 

Finantziabidea: Eusko Jaurlaritzaren Kultura sailaren diru laguntza

Hizkuntza: Euskara batua 

Uribe Kostako euskara gaitzat daben hiru orri

LEA IBARRA (Amoroto, Aulesti, Gizaburuaga, Mendexa, Munitibar)

Jeurt! Jeurt taldea, 1990, urtero, 500 ale, 200 pta. 2.000 bizilagun
inguruko eremuan saltzen da.

Finantziabidea: Lea Ibarreko Udalen Mankomunazgoak

Beharrean diharduenak: Jeurt taldekideak (kazetari, filologo, maisu-
maistra, langile)

Hizkuntza:  Bizkaiera landua, Ahozkoaren transkripzio antzera alka-
rrizketak, kolaborazioak euskaraz, datozen moduan

LEKEITIO

Dzanga 1989-90 

Sustraia . 1987tik. 51 zenbaki. Euskaraz

Lekeitio Kirol,  Lekeitioko udaletik, Kostra...

Baziren, baina gaur egun ez ei dago publikaziorik

MARKINA

Garaian 1988tik. ikuspegi historikoa. Gaztelaniaz eta euskaraz.
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Kontzejupe 1991tik. HB. Boletina. Euskaraz, batua eta herrikoa.

Artibai mendigoizale taldeak. Euskeraz eta erderaz.

Gauzie ok hau , 1994 ezkero ez da agertu

ONDARROA

Arranondo 1990etik  Arranondo Kultur elkarteak. Hilerokoa. 

Finantziabidea: Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza eta Publizitatea 

Euskaraz.

Globoa. Aldizkari, fanzina eta panfletoa. Luterl taldea

Globito, komikia

M a r i z i z t r i n 1993tik Ondarroako emakume taldea. Boletina.
Euskaraz.

Ondarroa 1992tik. Urterokoa. Herriko kondaira, artea, ohitura,
hirigintza, kai eta arrantza, etnografia, bertsolaritza... Gazteleraz eta
euskaraz. 

OROZKO

Zer diño? Berbaz alkarteak, urtean bi, 800 ale, dohan.

2.000 lagun inguruko eremuan zabaltzen da.

Finantziabidea: Udalak 

Publizitatea

Hizkuntza: artikulu batzuk batuaz; gehiena bizkaiera landuz. Beti
bere hizkuntzarekiko arreta berezia, inguruko egiturak eta lexikoa eta
erabilteaz arduratuz.

URIBE  KOSTA

Santamariñe. Uribe Kosta aldeko aldizkaria Urdulizko
Euskera Taldea, 1991tik, 3.000 ale.

Finantziabidea: Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza  

Publizitatea 

Harpidetza 
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Hizkuntza: Bizkaiera landua; aditzari dagokionean Uribe kostako
formak, fonetismoz, ahozkatzen diren moduan.

ZORNOTZA

Gure artean Arratiako aldizkariaren barruan sartzen da.

Partikular batek Hilero. 

Zer. Bizkaitarrai-Bizkaieraz. Euskerazaintza-Euskeraren herri
akademiak, Bizkaiko Foru Aldundiak lagunduta.

Kili-kili. Ume eta gaztetxoen aldizkaria

Zantzoa. Aldizkari literarioa. Zantzoa literatura taldeak, urtean
lau, 100 ptan. Poesia, narrazio labur, ... sormen literarioa.

Eskola, Institutuetako aldizkariak ez ditugu batu. Badira, talde poli-
tikoen boletin eta antzerakoak bere. Badago zer aztertu gai honetan,
sakon aztertu nahi izanez gero. Beti gertatu ohi dan  legez, zenbat eta
gaian barrurago sartu, orduan eta falta danaz hobeto jabetu.
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