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0. Artzaina Interneten

Euskararen presentzia Interneten urria dela entzun izan dugu
sarritan. Izan ere, sarean nagusi den hizkuntza ingelesa da. 2008ko
urtarrilean 156 milioi1 web gunez osatuta zegoen sarea, horietatik 
% 70 ingelesez editatuak. Euskarazko web guneen zenbateko zehatza
ez dakigu, baina adierazgarriak diren hurbilpenak bai: Mondragon
Unibertsitateko irakaslea den Joxe Aranzabalek egindako lanari esker,
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1 Iturria: Netcraft.com. January 2008 Web Server Survey [sareko testua]. URLa:
http://news.netcraft.com/archives/2008/01/28/january_2008_web_server_
survey.html [kontsulta data: 2008-02-31] 



2007ko ekainean euskarazko 5.170 blog inguru zeudela jakin
genuen, horietatik 2.860 bizirik daudeke, hau da, azken hiru hilabe-
teotan gutxienez behin zertxobait argitaratu dute2. Ingurumari hone-
tan (ingelesezko milioika web guneen artean) bat-bateko estimazioak
eginez gero, euskarak sarean tarte txikia duela esatera behartuta gau-
de. Nolanahi ere, euskarak badu oihartzuna amaraunean. 

2007ko azaroan Wall Street Journal egunkarian Keith Johnson
kazetariak “Basque Inquisition: How Do You Say Shepherd in Euskera?”
(Euskal inkisizioa: nola esan artzaina euskaraz?) izenburupean argita-
ratu zuen artikulua. Euskal Herriko komunikabideetan hedapena
izan zuen artikuluak, irrati eta telebistan mahainguruak izan ziren eta
egunkarietan iritzi artikuluak plazaratu ziren. Zergatik? Kazetari esta-
tubatuarrak euskara zaharkitutako hizkuntza zela adierazten zuen,
eguneroko bizitzan ez dela erabiltzen, azken finean, baserri giroko
hizkuntza zela gaur egungo bizitzara ez delako egokitu. Gure hiz-
kuntza gutxiestea leporatu zitzaion Johnson jaunari eta iraingarritzat
jo zen artikulua. 

Askok Sustatu.com agerkari elektronikoaren bidez jaso genuen
berria, zuzenean gure posta elektronikora heldutako ohar txiki bati
esker. Berria ezagutu, irakurri, hausnartu, kritikatu, erantzun eta ezta-
baidatzeko aukera izan genuen. Jatorrizko ingelesezko testua euskara-
tu eta sarean jarri zen hizkuntza menperatzen ez zuten irakurleentzat.
Kazetariari kritikak eta desadostasuna adierazi zitzaion berehala eta
hainbat kexa gutun bidali ere. K. Johnson-en erantzuna iritsi zitzai-
gun eta baita, handik egun batzuetara, Wall Street Journal-ek artiku-
luaren lehenengo izenburua aldatu eta beste hau jarri zuela bere sare-
ko edizioan: “Basques bring old tongue to life” (Euskaldunek euren hiz-
kuntza zaharra berpizten dute.) 
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2 Iturria: Faroa, Joxe Aranzabalen bloga. Zenbat blog daude euskaraz? [sareko
testua]. URLa: http://goiena.net/blogak/faroa/zenbat-blog-daude-euskaraz [kon-
tsulta data: 2007-12-12]



Kazetari estatubatuarraren lanaren ibilbidea eta euskaldun askoren
iritziak ezagutu genituen, komunikazioa oinarri duen teknologiari
esker: Internet. Urte batzuk atzerago artikuluaren berri izango genu-
keen, agian telebista edota irratiaren baten bidez, berria kaleratuta
egun batzuk geroago edota era anekdotikoan baina oihartzun aktiboa
edo eraginkorra gauzatzeko aukera gutxiagorekin. Hau da, kaleratu-
takoa entzunez ezagutzeaz gain: norberak edukia irakurri, hausnartu,
eztabaidatu, iritzia publikoki plazaratu eta erantzuna egileari zuzene-
an bideratzeko aukera eta baliabide eskasagoak izango genituzkeen.

Gaur egun, gizarteratuta dauden teknologien eskutik (Internet,
posta elektronikoa, txat-ak, mugikorrak) informazioa hedatu, hurbil-
du, zabaldu eta bildu dezakegu. Ematen dizkiguten aukerez baliatuz,
existitzen ez denari3 presentzia eman diezaiokegu, adibidez, euskara-
ri. Arestian aipatu dugu euskararen presentzia Interneten urria dela,
egoera hau aldatzea gure eskuetan dago eta baliabideak hor ditugu,
aprobetxa dezagun beraz aukera. Euskarazko edukiak sortu, argitara-
tu eta zabal ditzagun. 

“Eremu urriko hizkuntza batek aurrera egingo badu, bere
hiztunek teknologia elektronikoa erabili behar dute.”

David Crystal, Cambrigde-ko Unibertsitateko 
Hizkuntzalaritza Saileko irakaslea.

1. Golde berriak: IKTak

Aro berri baten gaude bete-betean, informazio eta komunikazio-
rako teknologien garaian eta honen eraginak, gizarte-teknologien
ingurune berezi baten kokatu gaitu hiru arrazoi nagusigatik: teknolo-
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3 Orain arte, ohiko komunikabideetan ez dena kaleratzen, ez dela existitzen esa-
ten izan da. Internetek, aldiz, hedabideetan existitzen ez diren berri, gertakari, iritzi
eta ahotsei tokia ematen die, agerpena.  



gien hedapena azkarra delako, egunerokotasunerako baliagarriak
direlako eta edozein erabiltzaile arruntek erabil ditzakeelako. Izan ere,
ez da aditua izan behar ordenagailua, sakelako telefonoa, Mp3a,
DVDa, GPSa edota kamera digitala erabiltzeko ezta Interneten nabi-
gatzeko edo blog bat sortzeko ere. Ez da ingeniaria edo informatika-
ria izan behar infoteknologiak erabili ahal izateko eta ondorioz, tek-
nologia erraz gizarteratu4 da gure artean.

Gure egunerokotasunean IKTak lur-hartzerakoan, egitura, aukera,
bizitza eta kontzeptu berriak sortu dituzte: 

PDA ipod mp3 blog microblogging sare sozialak 
partekatu RSS jarioa post tag web_2.0 wifi podcast 

webblog edublog on_line e_learning b_learnig 
e_administrazioa e_komunikazioa e_book digitalizazioa 
bizitza_birtuala spam open_source creative_commons
Google Flicrk del.icio.us wikia komunitatea auzolana...

Hitz berriez gain, beste bizitza bat izatea posible dela ikusi dugu,
bizitza birtualaz ohartu gara. Egile batzuen ustez, bizitza digitala egu-
nerokotasunaren barnean dago, gure bizitzaren beste atal bat da eta
pertsona moduan osatzen gaitu. Beste batzuen ustez, desberdinak
dira, batean eta bestean ez baitugu modu berdinean eragiten. Hau da,
“ni (hiritarra)” eta “ni birtuala (internauta)” ez dira era berean mur-
giltzen munduan edo sarean. Internet egunero aldatzen da, berritu,
hazi, transformatu egiten da eta internautek eraldatzen dute, sortzai-
leak izateko aukera ematen digu eta gure parte-hartzearen emaitzak
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4 Teknologien gizarteratzearen erakusleak dira IKT hornikuntzei buruzko
datuak. Eustaten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko familien IKT hornikun-
tzak gora egin du. 2007ko bigarren hiruhileko emaitzei erreparatuz, EAEko etxeen
%55,1ean ordenagailua zegoen eta familien %43,4k Interneteko sarbidea zuten.
Kopuruak gorantz doaz telefono mugikorrak dituzten familiak aipatzerakoan, izan
ere, etxeen %86,9an telefono mugikorrak dituzte. 



arin ikusten dira. Azkartasuna, hurbiltasuna eta ikusgarritasuna
eskaintzen ditu sareko bizitzak, edonor eragile bihur daiteke gizarte-
bizitzan eragina izatea posible baina erraza ez denean.  

1.1. Ortua goldatzen: moldeak inplementatzen

Teknologien erabilerraztasunak oso erakargarriak egin ditu hauek
eta hainbat arlotan inplementatu dira, esaterako enpresetan. Lante-
giek egindako teknologiaren aldeko apustuak ez du soilik suposatzen
ekipamendu berria erostea, lan egiteko moduen aldaketa ere landu
behar baita. Columbiako Unibertsitateko Ekonomia irakasleak diren
Ann Bartel eta Casey Ichniowki-k egindako ikerketa baten5 kalera-
tzen denez, informaziorako teknologiak langileen produktibitatea
handitzen du. Zergatik? Egia da teknologia berriak hurbilak direla eta
ez dela aditua izan behar erabiltzeko baina gutxieneko abilidade ba-
tzuetan trebatzeko eskatzen digute, kasu batzuetan, ezagutza berriak
barneratzea edota funtzio aldaketak osatzea beharrezko da. Honen
ondorioz, gaitasunak garatzen ditugu eta eraginkorragoak bihurtzen
gara. Baina langileen efikazia hobetzeaz gain infoteknologiek beste
hainbat aukera zabaldu dituzte, adibidez, zaintza teknologikoa erraz-
tu dute. Hau da, konpetentzia, teknologia eta merkatuaren joerak
ezagutzeko aukera ematen digute, gure inguruneari aurrea hartzeko. 

Enpresan ez ezik hezkuntza munduan ere teknologia berriak ezar-
tzen joan dira eta figura berriak sortu dituzte, esaterako, IKT Koor-
dinatzailea: eskoletan informazio eta teknologien inplementazioa eta
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5 Ikerketaren izenburua: “How does information technology affect producti-
vity? Plant-level comparisons of product innovation, process improvemente and
worker skills” [sareko argitalpena]. 

URLa: http://www1.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/1885/
Valves%20QJE%20%28Dec%2018%2006%29%2Epdf [Kontsulta data: 2007-
12-13]



egokitzapena gidatuko duen pertsona. Lanbide-irudiez gain, lan-tal-
de berrien sorrera bultzatu dute: hezkuntza komunitateak on-line.
Hau da, gidaritza baten laguntzaz taldekideek ikaskuntzako edozein
eremutan parte har dezaketen sareko leku komuna. 

Gaur egun, modu eta izaera askotako komunitateak ezagutzen
ditugu: ikastetxeko ikasleek eta irakasleak sortutakoak, adibidez,
Ordiziako Jakintza Ikastolako Euskaljakintza esperientzia (www.eus-
kaljakintza.com). Euskaljakintza DBH2ko ikasleek eta euren euskara
irakasleak hizkuntzaren erabilerarako oinarri gisa lantzen duten blo-
ga da eta bertan euskara lantzeko materiala, dokumentazioa, ariketak
eta berriak lantzen dituzte. Tolosako Goimailako Institutuaren Infor-
matika Sistemen Administrazio Saileko ikasle eta irakasleak lantzen
duten Aireatu! (aireatu.blogsome.com) beste adibide bat dugu. Infor-
matika ardatz hartuta eskuliburuak, aurkezpenak eta artikuluak argi-
taratzen dituzte. Bestalde, badaude irakasleak sortutako esperientziak
ere, irakasgai edo gai baten inguruan ikasleekin batera ezagutza erai-
kitzeko asmoz: adibidez, euskaltegien mundutik helduen euskaldun-
tzearen inguruan Benito Fiz irakasleak sortutako Karrajua
(http://karrajua.org) edo EHUko Gorka Jakobe Palaziok irakasleek
irudien bidez esperientziak partekatzeko sortutako Eduvlog
(www.eduvlog.org). 

Hezkuntza eta teknologia berrien uztarketari esker, ohiko irakas-
kuntzaren bariante digitala ere badugu: irakaskuntza telematikoa.
Gaur egun, informazioa eskuratzeko moduaren arabera on-line ira-
kaskuntza mota asko ezagutzen dira: b-learning, e-learning eta 
m-learning. B-learninga saio presentzialak eta irakaskuntza telemati-
koa konbinatzen dituen irakaskuntza da. E-learninga on-line egiten
den irakaskuntza saioa da eta, azkenik m-learninga edozein gailu
mugikorren bidezko irakaskuntza birtuala da, ordenagailuaren ordez,
mp3/4/5-ak, eskuko telefonoak, iPod-ak eta PDAk erabiltzen dira
batik bat. 
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Informazioa eskuratzeko moduari eta baita erabiltzen diren lan-
tresnei erreparatuta, irakaskuntza digitalari dagokion beste esperien-
tzia interesgarri bat aurkitzen dugu: ikasgela digitalak. Irakaskuntza
digitala garatzen duten ikasgela hauetan, ikasleek ez dituzte ohiko
liburu, arkatz, boligrafo, apunte edo arbela erabiltzen. Horren partez,
irakasleak eta ikasleek Tablet PCak6 erabiltzen dituzte liburu eta koa-
dernoen lekuan eta arbel digitala betiko arbela erabili beharrean7. Ira-
kasle eta ikasleak Internet edo beste edozein formatu digitaletan
dagoen informazioa, dokumentuak, argazkiak, bideoak,... jorra deza-
kete material moduan. Edukia batera ikusten da ikasgelan, taldean
komentatu eta lantzen da. Gelan jasotzen den informazioa etengabe
eskuratzen da, berehala, azalpenak interaktiboak dira, irakasle eta
ikasleen artean eratzen da ezagutza, ikasleen lanak ikusgarriagoak
bihurtzen dira eta dinamikotasuna bultzatzen da.

Duda barik, teknologia berrien eskutik ezagutza hurbiltzeko auke-
rak zabaldu dira hainbat arlotan, sortutako baliabideak informazioa
atzigarriagoa egin baitute. Komunikazioan eta orokorrean ingurune
berriak sortarazi dituzte IKTek, komunitate birtualen sorkuntza bul-
tzatu dute eta hauek ez dira hezkuntza alorrera mugatu. Teknologien
inguruan sortutako aplikazio berriak talde-lana eta elkarreragina bul-
tzatu dute, esaterako blogak eta wikiak, eta Interneten bizi diren
hainbat talde ditugu: Eibar.org osatzen duten blogariak, Unibertsita-
tea.net-eko blog egileak, Sustatu.com agerkari digitalaren erabiltzaile-
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6 Tablet PCa ordenagailu eramangarri eta PDAn tarteko ukipen-pantaila duen
ordenagailua da. Pantailetan, adibidez, eskuz idatzi daiteke, oharrak hartu eta
marraztu. 

7 Terueleko herri txikietan zabaldu zen 2003an ikasgela digitalen esperientzia.
Ariño herriko eskolan, Lehen Hezkuntzako hiru gela digital zabaldu zituzten orain
dela bost urte. Proiektua gauzatu orduko gurasoei azaldu zitzaizkien berrikuntzen
oinarria eta ezaugarriak eta horrez gain, erabiliko zen teknologia ezagutzeko asmoz
gurasoak alfabetatzeko ikastaroak antolatu ziren lehenik. Ostean, ikasgeletan libu-
ruak eta koadernoak alde batera utzi eta Tablet-ak erabiltzen hasi ziren umeak. 



ak, euskarazko Wikipedia osatzen dutenak, Zabaldu.com albisteak
elkarbanatzeko gunearen parte hartzaileak, software librea bultzatzen
diharduten Librezale.org-koak eta beste hainbeste. Bakoitzaren ezau-
garri eta izaera desberdina da. Esaterako, Eibar.org-eko blogariak
Eibar eta inguruko erabiltzailez osatuta dago eta, besteak beste, Inter-
net eta teknologia berriak lantzen dituzte. Unibertsitate.net-eko kide-
ek unibertsitateko irakasle, ikasle eta ikertzaileen blog komunitatea
osatzen dute eta hainbat gai jorratzen dituzte: zientzia, ekonomia,
literatura, hirigintza, ... . Komunitate bakoitzak identitate propioa du
eta horrez gain azpimarratu beharreko bereizgarria: edozein unetan
norbera eta taldearen arteko solasaldia eta harremana posible da. 

1.2. Etxe-osteko sasitza: infoteknologiez bestaldean

Teknologia berrietan Internetek hainbat aukera ekarri digu, infor-
mazioaren plataforma nagusia da eta horrez gain, ekoiztu, zabaldu eta
partekatzeko aukera ematen digu: salerosketak egiteko merkatua, bana-
keta-kanala eta eztabaida-lekua baita. Sarearen arrakastaren neurgailu
nagusia da urtetik urtera gorantz doan erabiltzaile kopurua. Horrela,
2007an 1.300 milioi8 erabiltzaile baino gehiago izan ditu sareak eta
horietatik 380 milioik ingelesa erabili dute nabigatzeko. EAEn, Eusta-
ten IGIF9 inkestaren arabera, 14 urte baino gehiagoko biztanleen %
45,9 Interneteko erabiltzaileak dira. Guztira, 798.000 erabiltzaile ibili
ziren nabigatzen amaraunean eta horietatik 172.000-k euskaraz nabi-
gatu zuten. 2006ko datuekin alderatuz erabiltzaile kopuruak 
% 10,1eko hazkundea izan du Euskal Autonomia Erkidegoan. 
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8 Iturria: Internet World Stats. Internet Usage Statistics [sareko testua]. URLa:
http://www.internetworldstats.com/stats.htm [kontsulta data: 2008-02-06]

9 IGIF: Informazioaren Gizarteari Buruzko Inkesta-Familiak. Datuak 2007ko
bigarren hiruhileko inkestari dagozkio. Datuak zuzenean kontsultatzeko ikusi Eus-
tatek aztertzen dituen Koiunturako Adierazle Nagusiak EAEn. URLa:
http://www.eustat.es/indic/indicadores.asp?idioma=e



Edukien aldetik edozein gai eta lanez osatuta dago sarea, iker-
kuntza-proiektuetatik propagandara, saiakuntza batetik txutxu-mu-
txuetara, hausnarketetatik garrantzi gabeko solasaldietara pasatu gai-
tezke klik soil batekin. Bizitza errazten diguten aplikazioak barra-
barra sortzen dira eta adibidez, jadanik ez dugu gure bulegoko
ordenagailuaren aurrean egon behar lan egiteko. Edozein tokitan
sarera konektatuz gero, gure posta elektronikoa irakur dezakegu, las-
ter-markak kontsultatu, txostenak landu eta dokumentazioa bidali.
Gure mahaigaina arina bihurtu da, erosoa, ez dago bulegoan kokatu-
ta, sarean kokatu da.

Iraultzatzat hartu dugu teknologiak gaitu duena, orokorrean ongi
etorri beroa ematen diegu sortzen diren lantresna berriei eta onarpe-
na erabatekoa da. Hala ere, infoteknologiek positiboak ez diren feno-
menoak sortu dituzte, sarritan bestaldean aurkitzen diren gertakariak: 

– Infoxikazioa: Informaziora hurbiltzen gaituzte teknologiek,
informazio iturri eta jasotzaile gara era berean. Diferentzia bida-
li eta hartzen dugun informazio kopuruan datza, izan ere, askoz
gehiago jasotzen dugu eta etengabeko jarioa itogarria suertatu
daiteke. Informazio larregiak intoxikatu egiten gaitu, infoxika-
zioa sortuz. Egia da informazioa kudeatzeko lagungarriak diren
tresnak baditugula, besteak beste, jario irakurleak eta bilatzaile-
ak, baina honek erabiltzeko aurreko pauso bat gauzatu behar
dugu: alfabetatze teknologikoa.

– Analfabetismo teknologikoa: Teknologien sorrera eta hedapena
azkarra izan da, euren erabilerraztasunak lagunduta ondo gizar-
teratu da, hala ere, guztiok ez gara teknologia berriak ulertu eta
modu eraginkorrean erabiltzeko gai. Aditua izatea beharrezkoa
ez den arren, gutxieneko abilidadeak landu behar dira erabil-
tzaile bihurtzeko. Teknologia zehatz bat zertarako den, zer egin
dezakeen, nola erabil dezakegun eta berarekin zer lortuko dugun
ez dakien pertsona, infoteknologietan alfabetatu gabe dago.
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Egun, alfabetatuta eta alfabetatu barik daudenen artean tarte
nabarmena dago, hutsune bat, eten digitala. 

– Eten digitala10: Batetik, teknologia berriak eskuratzeko zailta-
sun sozioekonomikoak direla eta, bestetik, euren erabilpenaren
ondorioz, talde desberdinen artean sortutako diferentziek, eten
digitala sortu dute gizartean. Arazo ekonomikoak direla medio,
guztiek ezin dituzte teknologia berriak lortu eta eskuratu arren,
beste askok ez dute erabiltzeko gaitasunik11. Erabiltzaile eta era-
biltzaile ez direnen arteko eta teknologietan alfabetatuta eta alfa-
betatu barik daudenen arteko hutsunea eten digitala kontside-
ratzen da. Sarri askotan, erabiltzaileak ez direnak eta alfabetatu
barik dauden pertsonak, teknologien aurrean pasiboak dira.
Hainbat arrazoi direla eta, ez dira kontsumitzaile zuzenak, ikus-
miran ibiltzen dira soilik, lurker-ak dira.

– Lurking-a: Informazioa hedatu eta komunikazioa gaitzen dute
IKTek, denok ez dugu neurri berdinean parte hartzen ordea flu-
xu horretan. Zergati ekonomikoak edo sozialen eraginez partai-
detza ez da gauzatzen hainbatetan (erabiltzaileak ez diren eta
teknologietan alfabetatu gabe daudenen kasuan), baina horrez
gain, erabiltzaile guztiak ez direla sortzaileak kontuan izan behar
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10 Eten digitala ingelesezko digital divine kontzeptutik dator. Estatu Batuetan
sortutako termino hau Clinton presidentearen garaian zabaldu zen, Internetera
konektatuta eta konektatu gabe zeuden herritarren artean sortu zitekeen hutsunea
eta desberdintasuna azaltzeko. 

Iturria: Wikipedia; URLa: http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital [kon-
tsulta data: 2008-01-30]

11 Adibidez, Xperience Consulting aholkularitzak erakunde publikoen web
guneen erabilgarritasuna aztertzen duen ikerketan ondorioztatzen duenez, atari
hauetara sartzen diren erabiltzaileen % 40k ez dute eragiketarik amaitzerik lortzen.
Hau da, erabiltzaileek ez dute bukatzen on-line hasitako tramiterik. Orokorrean,
erakunde publikoen web guneetan erabilera errazteko bideak landu dituzten arren,
10etik 4 erabiltzaileri zaila egiten zaie on-line tramitazioa burutzea. 



dugu. Teknologiekin ohituta dauden erabiltzaileen artean par-
taide pasiboak12 nagusi dira. Hau da, teknologiak erabiltzen
dituzte informazioa eskuratzeko, baina ez dute informazio-edu-
kirik sortzen. Estimazioen arabera, Espainia mailan Interneteko
erabiltzaile sortzaileen kopurua % 11 da. Zergatik isiltasun hau?
Lurker batentzat jasotzen duen informazioa oso baliagarria da,
aldiz, bere partaidetza ez zaio onuragarria iruditzen, ez dio balio
erantsirik aurkitzen parte hartzeari. 

Teknologia berrien gizartean guztiok gara IKTn erabiltzaile
potentzialak baina potentzialtasuna ez da osotasunean gauzatzen.
Faktore ekonomiko, sozial, teknologiko eta gaitasunez aparte norbe-
raren jarreran datza egiten dugun infoteknologien erabilera. Erabil-
penaren arabera, gizartean IKTn alfabetatu eta alfabetatu gabekoez
aparte besteak beste, konektatuta eta konektatu barik bizi direnak,
kontsumitzaileak eta parte hartzaileak direnak, bizitza digitala dute-
nak eta ez dutenak aurki ditzakegu. Paradoxa baten aurrean gaude:
pertsonek sortu, partekatu eta auzolanean diharduten ingurunea gai-
tu duten arren IKTek, parte hartzaile aktiboak, sortzaileak diren era-
biltzaileak gutxi dira. Motibazio pertsonala, onurarik ez aurkitzea eta
denbora faltak eragin zuzena du partaidetza pasiboan. Beraz, gizarte-
ratu dira teknologiak eta euren onurak baina gureganatu al ditugu
benetan? Interneten nabigatzen gabiltzala, zenbat blog aurkitzen
ditugu ikastaro baten ondorioz sortuak baina gehiago ez direnak era-
bili? Informazioa eguneratu barik duten zenbat web gune aurkitzen
ditugu? Blogetan argitaratzen diren mezuetatik zenbatek izaten dute
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12 Hizpide aldizkariko 64. zenbakian Iñaki Muruak Interneten sortutako talde
eta komunitateetako kideen partaidetza pasiboari buruzko artikulua argitaratu
zuen. Bertan, HABEren sare telematikoan parte hartu duten irakasle jakin batzuen
partaidetzaren nondik norakoak azaltzen dira eta datuen arabera, gehiengo nagusi
batek partaidetza isila izan zuen: informazioa jaso eta irakurtzen zuten, baina ez
zuten erantzuten ez foroetan parte hartzen. 



erantzuna? Teknologia berrien inplementazioa ez da nahikoa erabil-
tzaile aktiboak lortzeko, ezagutzaren kultura aktiboa hedatu behar da,
jaso eta ematen ikasi behar dugu. 

2. Interneten alde ezkutua 

2006. urtean 900 milioi ordenagailu, 550 milioi musika errepro-
duzitzaile, 600 milioi sakelako telefono eta 400 milioi argazki-kame-
ra digital erabili ziren. Kalkuluen arabera, 1.300 milioi erabiltzaile
daude Interneten eta argazki-kamera digitalez egindako 150.000
milioi irudi bilatu daitezke sarean13. Egun, 158 milioi web gune ditu-
gu baina Interneteko trafikoaren % 50 900 web-orrik jasotzen dute.
Sarea osatzen duten guneen zati txiki bat besterik ez da ezagutzen.
Izan ere, sareak baditu alde bi: agerikoa eta ikusezina. Interneten alde
ezkutuari “Internet ikusezina14” deitzen zaio. Baina, zer da ikusten ez
dugun hori?

Iratxe Esnaola Arribillaga, Informatika ingeniariaren ustez, “Inter-
net informazioaren autopista da”15. Horrela iruditzen zait niri ere eta,
edozein autopistatan gertatzen den bezala, errepidearen eta garraioa-
ren ezaugarriak, gidatzeko arauak eta nola ez, gidariaren trebeziak
zerikusi handia dute trafikoan. Informazioaren autopistan: guneen
ezaugarriak, partekatzeko moduak eta egileen moldeak informazioa-
ren hedakuntza eta bere ikusgarritasuna baldintzatzen dute. Internet
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13 Iturria: Internet World Stats. Internet Usage Statistics [sareko testua]. URLa:
http://www.internetworldstats.com/stats.htm [kontsulta data: 2008-02-06]

14 “Internet ikusezina” eta “web ikusezina” askotan sinonimo bezala erabiltzen
dira. Hala ere, kontuan izan behar dugu ez direla berdinak. Web Interneteko zer-
bitzurik ezagunena da (horregatik sarri askotan sinonimotzat hartzen dira.) Baina
Internetek baditu beste zerbitzu batzuk: posta elektronikoa, txatak, bat-bateko
mezulariak eta fitxategiak transferitzeko protokoloak.

15 Iturria: Iratxe Esnaola Arribillaga. Euskararen normalizazioa 2.0. Gara, 2007-
12-03. 



ikusezina, sarean egon arren, ikusgarritasun ezagatik estalita geratzen
dena da. 

Interneteko ikusgarritasuna neurtzeko hainbat irizpide daude, bai-
na ezagunena eta orokorrena bat da: bilaketa-tresnetako emaitzetan
azaltzea, hots, Google-n azaltzea. Bilaketa tresna espezializatuak egon
arren, bilatzaileen artean Google da nagusi, bera da gehien erabiltzen
dena. 2005eko datuen arabera, bilatzaileen bidez egindako bilaketen
% 50 Google bidez egin ziren, % 23,8 Yahoo! erabiliz eta % 9 MSN
Search bidez. Estatu espainiarrean, adibidez, 2006an egindako bila-
keten % 95 Google erabiliz egin ziren16.

Google-k, beste edozein bilatzailek bezala, indexatu dezakeen
informazioa eskaintzen du. Indexatu ezin duen informazioa, aldiz,
ikusezina bihurtzen da ez baitu agerpenik, ez da kaleratzen miaketa-
lanak egiten ditugunean. Laburbilduz, bilaketa motorrek indexatu
ezin duten informazioak osatzen du sarearen alde ezkutua. Beraz,
interesgarria suertatu daitekeen hainbat informazio ez dugu jasotzen,
besteak beste, datu-baseena, liburutegiko katalogoena, artxiboena,
edukia kontsultatzeko bilatzaile propioa behar duten aldizkari elek-
tronikoena eta pasahitza behar duten web guneena. Aipatu ditugun
atarietan informazioa datuz osatutako tauletan egituratzen da eta gal-
dera (query) bidez kaleratzen da, formularioetan bilaketa zehatzak
eginez. Estimazioen arabera, Internet ikusezina agerikoa baino askoz
handiagoa da, 500 aldiz zabalagoa17. 
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16 Iturria: Ojobuscador.com. El dominio de Google en Europa [sareko testua].
URLa: http://www.ojobuscador.com/2006/12/09/el-dominio-de-google-en-euro-
pa/ [kontsulta data: 2008-02-06]

17 Bergman, Michael K. The Deep Web: surfacing Hidden Value. Bright Pla-
net; 2000.



Ageriko Internet 

Internet ikusezina
Datu-baseak

Liburutegietako katalogoak
Katalogo bibliografikoak

Artxiboak
Indexatu gabeko atariak
Pasahitza behar duten 

web guneak...

1. Irudia. Internet ikusezinaren dimentsioa

Internetek alde ezkutua duela ikusi dugu. Hor ote dago euskara?
Jakina da Interneteko hizkuntza nagusia ingelesa dela. Euskarazko
Software Katalogoaren Behatokiaren18 datuak erreparatuz: 2007ko
ekainean Google-n arabera ingelesezko 2.000 milioi dokumentutik
gora zeuden editatuak sarean; euskaraz, berriz, 1,4 milioi dokumen-
tu. Ezin ukatu kopuruen artean sekulako aldea dagoela, hala ere, eus-
kara bizi da eta etorkizunera begira Internetek eskaintzen dizkigun
aukerak aprobetxatu behar ditugu, sarea euskarazko edukiz hornitu
eta gure hizkuntzaren ikusgarritasuna areagotzeko. Hori gauzatzeko
lehenik erronka nagusi bat gainditu behar dugu: sarea euskarazko
edukiz hornituko duen komunitate sortzailea hezi.

3. Auzolana: ikusezina klik batekin agertarazteko bidea 

Auzo, herri nahiz komunitate txiki eta batez ere, gune
nagusietatik urruti daudenek ezinbestekoa dute auzolana:
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18 Iturria: Euskarazko Software Katalogoa: Softkat (http://softkat.ueu.org),
Behatokia atala. URLa: http://softkat.ueu.org/behatoki.php?hiz=eu



auzokide edo bizilagun bakoitzak era askotara egin diezaioke
taldeari ekarpena eta modu honetan, norberak ikus dezake tal-
dean bere burua eta baita gainontzekoak auzoa ezagutu. 

sorobilla.mundua.com bloga, 
2007-02-21ean argitaratutako mezua. 

Inguma, www.inguma.org, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz
UEUk sortutako Euskal Komunitate Zientifikoaren Datu-basea da.
Bertan, azken 35 urteetan unibertsitate mailako zientzia eta jakintza-
alor bakoitzean euskaraz ahoz eta idatziz ekoitzi denari buruzko
informazioa eskaintzen da; euskaraz zer egin den eta nork egin duen
azaltzen duen aipu laburra. 

Ingumaren helburu nagusia euskal produkzio akademikoaren
berri ematea da. Hortaz, ez da bibliografia nazional bat eta ez da
dokumentu bakoitzaren deskribapena egiten. Inguma, euskarazko
produktuak eta egile euskaldunak ezagutarazteko tresna azkar eta era-
ginkorra izateko asmoz sortu zen. Unibertsitate mailako euskarazko
produkzioa bere osotasunean jaso eta ezagutarazteko intentzioarekin
hasi ginen lanean orain dela zortzi urte. 

Hasieratik hona gauzak asko aldatu dira. Datu-basea hornitu eta
Interneten atzipen publikoa duen helbide baten kokatuz, euskarazko
produkzio zientifikoa ezagutzera emateko helburua beteko genuen
uste osoarekin kaleratu genuen egitasmoa. Baina sarean izateak ez du
esan nahi automatikoki izar bihurtuko zarenik.

Proiektu espezializatu baten aurrean aurkitzen ginela jakinda, eza-
gutarazteko bideak urratu genituen: aurkezpen publikoak, prentsau-
rrekoak, oharrak, iragarkiak, unibertsitateetan agerraldiak, erabilera
sustatzeko saioak, artikuluak eta abar egin genituen. Ingumak, urte-
ro 8.000 bisita inguru izan zituen 2000-2003 tartean. Erabiltzaileak
genituen baina datuen arabera, hauek oso denbora gutxi ematen
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zuten datu-basean eta gehiengo bat ez zen bueltatzen berriz. Haus-
narketa prozesua ireki genuen. Beharbada, www.inguma.org helbide-
ra heltzen ziren erabiltzaileek beste zerbaiten bila zebiltzala kasualita-
tez gurean amaitzen zuten. Agian, erabiltzaile potentzialek ez zuten
egitasmoaren berri eta ez ziren datu-basera hurbiltzen. 

2003an datu-basean 22.000 erreferentziatik gora geneuzkan kata-
logatuta, hau da, ia 6.000 egileren produkzioaz geneukan hornituta
datu-basea. Informazio iturri zabala izanik, datu-basearen ezagutza
sustatzeko beste bide batzuk uztartzea pentsatu genuen. Helburua
argia zen: datu-basearen erabilera sustatu. Nola egin, ordea? Hor
zegoen gakoa. 

Interneteko produktu bat da Inguma, beraz sarearen funtziona-
menduaren nondik norakoak aztertzen hasi ginen. Horri esker, kon-
turatu ginen www.inguma.org-en izaera zein zen Internet-en: ikuse-
zina. Ezaugarri bik identifikatzen gintuzten sarean: datu-basea izanik
bilaketa-errobotek ez zuten indexatzen Ingumako informazioa eta
bestalde, hizkuntza gutxitu bateko produktua izanik, zirrikitu txiki
baten ezkutuan geunden. Inguma ez zen ikusgarria. 

Beraz, ikusgarritasuna lantzen hasi ginen 2004an, produkzioaren
sareko estekak modu sistematikoan batzeari ekin genion, hau da,
URLak katalogatzen. Euskarazko produkzio zientifikoaren errefe-
rentziaz aparte, sarean digitalizatuta dauden lanen katalogazioa egiten
hasi ginen eta bere kokapenaren helbidea barneratzen datu-basean.
Sarean argitaratuta dagoenaz baliatzen hasi ginen eta erabiltzaileei
dokumentuak zuzenean kontsultatzeko aukera ematen hasi ginen:
2004an 1.403 erreferentziaren sareko lotura bilduta geneukan,
2007an, berriz, 6.894 lotura barneratuta geneuzkan. Egun, datu-
basean katalogatutako idatzizko dokumentuen % 31-k sareko esteka
dute. Aipagarria da, artikuluen % 54-k dagokien URLa bilduta dau-
katela eta zuzenean kontsultatu daitezkeela. 
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2007an, ikusgaitasuna lantzeko asmoz, bigarren urrats bat eman
genuen eta Euskal Komunitate Zientifikoaren ezagutza gizarteratzeko
datu-sarea hedatzeari hasiera eman genion. Hau da, Ingumako egile-
en fitxetan euren web gune, blog edo atarien esteka biltzeaz gain, eus-
karazko produkzio zientifikotik kanpo beste arlo batzuetako infor-
mazioa indexatzen hasi ginen. Zertarako? Egileen gaineko ezagutza
eta datu osagarriak eskaintzeko erabiltzaileei. Horrela, Literaturaren
Zubitegia den armiarma.com atariko informazioa barneratzen hasi
ginen.

Ohiko katalogazio lanari ez ezik eduki digitalaren kudeaketari ere
bidea zabaldu genion. Kudeaketa digitala, ordea, ez da oinarritzen
gure plataforman dokumentuak zintzilikatzeko eman behar diren
pausoen garapenean. Inguman ez dugu abian jarri digitalizazio pro-
zesurik, ez da artxibo digitala, digitalizatutako dokumentuen errefe-
rentzi biltegia gauzatzen ari gara eta Komunitate Zientifiko Euskal-
dunaren inguruan sakabanaturik dagoen informazioa batzen dihar-
dugu. Beraz, datu-basera hurbiltzen den edonork bilatzen duen
informazioa estekatuta badago, zuzenean kontsulta dezake Inguma-
ren bidez, baina dokumentua sarean eskaintzen duen erakundearen
web gunera joango da. Funtsean, zerbitzu-hornitzaile bihurtu gara.
Balio erantsia eman diogu Inguma datu-baseari, erabiltzaileei oina-
rrizko informazioaz gain kontsulta zuzena eta datu gehigarriak ema-
teko. 

Lana bideratzeko Internetek eskaintzen dizkigun baliabideez eta
informazioaz baliatzen gara ekoizpenaren gaineko kontsulta telemati-
koa ahalbidetzeko, hainbat erakundek egindako lanari esker lortzen
dugu Euskal Komunitate Zientifikoari buruzko ezagutza hedatzea:
aldizkariak digitalizatzen dituzten artikuluak, dokumentu-biltegieta-
ko edukiak, liburutegi digitalen fondoak, argitaletxeen sareko argital-
penak, egileek euren web guneetan argitaratutako argibideak eta bes-
te datu-base batzuen informazioaren kokapena barneratzen dugu.
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Lankidetza ezinbestekoa da guretzat, datuak hainbat erakundetatik
jasotzen ditugulako: unibertsitate, argitaletxe, aldizkari eta erakunde-
etatik. Sareko datuak balio erantsia ematen diote datu-baseari eta
Inguman beste erakundeen sareko estekak bilduz hauen Interneteko
agerpena hobetzen laguntzen dugu. 

2. Irudia: Ingumako bisiten bilakaera

Emaitzak onak izan dira, hainbat erakunderekin sortutako harre-
mana eta lankidetza guztiz baliagarria izan da eta datu-basearen era-
bilera sustatzeko bidea zabaldu dugu. Honen adibidea bisita kopu-
ruak izan duen jauzi nabaria eta Google-k indexatutako orri kopu-
ruaren hazkundea, (Ingumako 3.500 orri.) Ondorioz, datu-basearen
erreferentzialtasuna areagotu da, Internet ikusezinetik kanpora abia-
tzeko lehen pausoak ematen ari gara Euskal Komunitate Zientifikoa-
ren ezagutza auzolanean eraikiz. 
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