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HERRI ALDIZKARIEN 
FENOMENOA

Zuzendaritza: José Mª Urkia Etxabe. (RSBAP/EAE)
Gillermo Etxeberria Ugalde.  (RSBAP/EAE)

Tokia: Intsausti Jauregia - Azkoitia.

Hizkuntza: Euskara.

Ikastaroaren laburpena: Euskal Herrian, azken hamarkadan batik bat, eus-
karaz herri askotan sortu den euskarazko herri aldizkari fenomenoa, 
garrantzia handiko gertakaria da. Duela 30 urte “Arrasate Press” 
sortu zenetik, Euskal Herri osoan zehar hedatu da. Gertakari horrek, 
euskararen iraupenean eta irakurzaletasunean izan duen eta duen feno-
menoa aztertu nahi da.   

AZKOITIKO UDALA, EUSKALERRIAREN ADISKIDEEN ELKARTEA ETA 
XABIER MARÍA DE MUNIBE XVIII. GIZALDIKO IKERKETEN INSTITUTUAREN

LANKIDETZAZ



EGITARAUA

Uztailak 18 9:00 Dokumentazioa eskuratzea.
9:15 Kurtsoaren aurkezpena.

GILLERMO ETXEBERRIA UGALDE.
RSBAP/EAE

9:30 “Hitza: Eguneroko informazioa”
IBAN ARREGI. “Hitza”. Andoain

Hitzaldia: Hitza: Bertako eguneroko informazioa.
Hitzaldiaren laburpena: Hitza egunkariko informazioa eta bere eragin 

euskalduna euskarazko hedabideetara erakartzeko.

11:00 “Herrigintzan euskarazko hedabideetatik”
IBAN ARANTZABAL. Goiena. Arrasate

Hitzaldia: Herrigintzan euskarazko hedabideetatik.
Hitzaldiaren laburpena: Gertuko kazetaritzatik gertuko informazioa ematea izan 

da gure egitekoa urtetan. Gaur, gertukoa ez da herrikoa bakarrik eta moldatu 
gara mugaz gaindiko informazioa ematen ere. Alde bakarreko kazetaritzaa da 
jorratu  duguna, hala ere. Erronka izango da bi norabideko kazetaritza lan-
tzea, herritarrekin egindako kazetaritza, multiplataforma bidez zabalduko 
dena, sakon landua eta Internet ardatz izango duela gainontzeko hedabideen 
(papera, irratia, telebista) osagarri. Horretarako, jantzitako kazetari multime-
diak dira gaur gaurkoz toki hedabideetan gakoak, hedabide handietan bezain 
(edo baino) konprometituak, autonomoak, malguak… tokiko kazetari profe-
sionalak kazetaritza berriaren parte aktibo direlako.

Etenaldia

12:15 “Beterriko herri aldizkariak”
JON UNANUE.
Larramendi  Bazkunako  Zuzendaria

Hitzaldia: Euskarazko hedabideak Beterrin: buru hainbat aburu
Hitzaldiaren laburpena: Gipuzkoako Beterri eskualdean (Larrauldik Iruneraino…) 

euskarazko tokiko hedabideek izan duten sorburuari eta garapenari buruzko 
azalpena egitearekin batera, argitaratzaileek egin duten lanaren eta jarraitu 
duten estrategiaren azterketa eta balorazioa egingo da. Hots, zabaldu den 
bidearen egokitasuna eta zilegitasuna aztertuko da. Horretaz gain, argitalpen 
horien irismena aztertuko da, baina ez zehatz datuekin, kasuistika bakanak 
errealitate orokor bati atxikituz baizik.



Uztailak 19 9:15 “Aldizkari elektronikoak. Ikasbil”
ESKARNE LOPETEGI ZALAKAIN.
HABE. Donostia

Hitzaldia: IKASBIL. HABE aldizkari elektronikoa baino gehiago. 

    Aldizkari elektronikoak.
Hitzaldiaren laburpena:  IKASBIL.net euskara ikasten ari direnen web-ataria da: 

euskara-ikasleari zerbitzu bat eskaintzen dion hedabidea, euskalduntze-alfa-
betatze esparruko informazioa eta eduki didaktikoak argitaratzeko sor-
tua.IKASBIL 2001ez  geroztik interneten argitaratzen dugu. 2011tik aurrera, 
hala ere, wrb-joera berrietara hurbildu da. Berrikuntza honek komunikazio 
eta ikas lanabes aberats eta eraginkorragoa bihurtu du IKASBIL, bere izaera 
partekatzaile eta partehartzailea areagotuz. Bide batez, aldizkari elektroni-
koak zer eta zertarako diren azalduko da.

11:00 “Azkoitiko herri aldizkariak”
JUAN LUIS ZABALA ARTETXE.

Hitzaldia: Amaitu gabeko historia bat: Azkoitiko euskarazko aldizkariena
Hitzaldiaren laburpena: Azkoitian sortu eta argitaratutako euskarazko aldizkarien 

historia errepasatuko du hitzaldiak, azken urteetako esperientzien argiei eta 
ilunei erreparatuz bereziki, eta, ahal den neurrian, gerora begirako ondorio 
batzuk atereaz.

Etenaldia
.

12:15 Urola bailarako Udal arduradunen Mahai ingurua:
Ibon Arrieta “Aitza”.
Azkoitiko Udala. Azkoitia
Imanol Amenabar.
Azpeitiko Udala. Azpeitia
Amaia Lopetegi.
Zestoako Udala. Zestoa
Moderatzailea: Luis Mari Mujika. UPV/EHU

13:30 Amaiera.
JOSÉ Mª URKIA ETXABE. RSBAP/EAE.
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