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Euskara batua eta tokian tokiko erabilera: 
korapiloak eta erronkak

  
Donostian, Luis Villasante Euskararen Ikergunean

2018ko ekainaren 1ean, ostiralean

EUSKALTZAINDIA
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA
ACADÉMIE DE LA LANGUE BASQUE

Euskara batua finkatuta dago maila idatzi formalean: badaude garatu 
beharreko esparruak eta eztabaidagune batzuk euskalkien eta estandarraren 
erabileraren inguruan (tokiko prentsa, esate baterako), baina funtzio 
formaletan euskara batuaren nagusitasuna eztabaidatik kanpo dago.

Ez da gauza bera gertatzen, ordea, ahozko erabilerari dagokionez. Zalantza 
ugari agertzen dira:

• Ahozko hizkera batua finkatu behar da ala ez?
• Zer ulertu behar dugu batutzat? Nola osatu eta gizarteratu ahozko 

eredu batu inklusibo bat, euskalki eta hizkera guztietatik elikatuko 
dena?

• Gaur egun hedabide nazionaletan gailentzen ari den ahozko hizkera 
formala batu nazionaltzat har daiteke edo gehiago du gipuzkeratik soilik?

• Hizkera informalaren bidean, nola aberastu euskalkirik gabeko gazteen 
hizkera? Nola eraiki argot nazionala?

• Euskalkia, tokiko hizkera eta batua ahozko erabilera formaletan: 
irakaskuntzan, tokiko eta nazio mailako komunikabideetan eta 
abarretan.

• Zein da hitanoaren papera ahozko batuan?

○ ○ ○



EGITARAUA

○    9:15 – Hasiera ekitaldia:
 Patxi Zabaleta (Ezkerraberri Fundazioaren presidentea).
 Andres Urrutia (euskaltzainburua).

  ○    9:30 – “Euskara batua eta tokikoa: zer zertarako”.
 Hizlaria: Mikel Zalbide (euskaltzaina). 
 Moderatzailea: Iñaki Irazabalbeitia (Ezkerraberri Fundazioaren   
 zuzendaria).

  ○  10:30 – “Gazte-hizkerak, adierazkortasuna eta kode-aldaketak”.
 Hizlariak: Inma Muñoa (Ikastolen Elkarteko hizkuntza egitasmoen   
 koordinatzailea) eta Orreaga Ibarra (Nafarroako Unibertsitate   
 Publikoko irakasle-ikerlaria). 
 Moderatzailea: Jaime Altuna (EHUko ikerlaria). 

  ○  11:30 – Kafea.

EGITARAUA

  ○ 12:00 – “Ekialdeko eta mendebaldeko begiradak”.
 Hizlariak: Asisko Urmeneta (kultura eragilea) eta Adolfo Arejita   
 (euskaltzaina eta Labayru Fundazioko zuzendaria).  
 Moderatzailea: Sagrario Aleman (euskaltzaina).

  ○  13:00 – “Euskara estandarra eta erregistro informalak”.
 Hizlariak: Joxerra Gartzia (idazlea eta irakaslea) eta Xabier Euzkitze  
 (kazetaria).
 Moderatzailea: Miriam Urkia (euskaltzaina). 

  ○  14:00 – Ondorioen aurkezpena eta agurra: Miriam Urkia (euskaltzaina) eta  
  Iñaki Irazabalbeitia (Ezkerraberri Fundazioaren zuzendaria).

○ ○ ○ ○ ○ ○

Azaleko irudia: zuzeu.eus


