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EUSKAL kultura ondarea iker-
tu, bultzatu eta gizarteratzeko
asmoaz jaio zen Labayru Funda-
zioa. Euskararekin mantenimen-
du eta hedapenerako prozesuan
lan handia egin du, eta garaiko
erronkez garaile irteteko lana
egiten du. “Argi dago euskara
esperientzia bitalarekin lotu be-
har dela, ezin da izan behartuta-
ko gauza bat. Ezin da gauza
akademiko bat izan, gauza nor-
mala izan behar da, edozein gau-
zatarako erabili dezakezuna” dio
Igone Etxebarria Labayru Fun-
dazioko zuzendaritzako kidea.

Fundazioa 1977an sortu zen
erakunde moduan baina lehen
pausoak 1970ean eman zituen.
“Derioko seminarioan, semina-
ristentzat eta elizjendearentzat
hasi ziren euskarazko eskolak,
jendeak, euskara ikasteko leku-
rik ez zegoelako”, dio Igonek.
“Momentu horretan, Labayruren
oinarria izango ziren lau zutabe-
ak ipini ziren: hizkuntza, litera-
tura, etnografia eta euskal bi-
blioteka baten eraketa”.

Euskara normaldu egin da,
prestigioa hartu du, unibertsita-
tean egin daiteke, baina oraindik
espazio gehiago hartu behar du.
Etxebarriaren ustez “gazteen ar-
tean aisialdian, eskolatik aparte
espazio gehiago hartu beharko
luke, oraindik badago nondik
ibili”. Etengabeko mugimendua
da fundazioaren ezaugarrietako
bat, euskara eta euskal ondarea
bermatuz. 

Fundazioak hiru egoitza ditu,
Derion nagusia eta Bilbon beste
bi. Helburua Bilbon hirurak ba-
teratzea da. 40 behargin egin du-
te lan eta 400 laguntzaile osatzen
dute Labayru. “40 urteko ibilbi-
dea daramagu eta ibilbide horre-
tan gorabeherak egon dira. Bai-
na azken urteetako krisiak bide
ilun batera hurbildu gaitu. Az-
ken urteetan mundua asko aldatu

da, teknologiek asko aldatu dute
presentzia izateko moduak, ko-
munikatzeko moduak, ondarea-
ren transmisio moduak, eta ho-
rretara guk joan gara apurka
apurka egokitzen”. Hori da fun-
dazioak jarraitu duen bidea az-
ken denboraldian.

Labayru 2.0
Fundazioa, garaiko berritasun

eta aurrerapen teknologiek supo-
satzen duten erronken aurrean,
bere ataria guztiz berriztu egin
du. Aldaketak burutik hasi behar
direnez, logoa ere berritu dute.
Informazioaren eta Komunika-
zioaren Teknologia berriek, ha-
rreman estua gordetzen dute hiz-
kuntzen erabilerarekin eta jasan
ditzaketen aldaketekin. Euskara
ez da salbuespena, Interneten
mundura egokitzen joan da. Era-
biltzailean oinarritutako disei-
nuak, erabiltzaileekiko elkarre-
kintza eta partaidetza errazten
du. 

Hizkuntzaren, euskara gure
kasu, etengabeko hurbiltzeko
saiakeran fundazioak Hiztegi
Fraseologikoa aurkeztu zuen pa-
sadan hilabetean. Hiztegi fraseo-
logikoak hizkuntza biziaren
esaldi neurriko esamolde esan-
guratsu eta adierazgarriak jaso-

tzen ditu. Honelako esamoldeek
irudi bidez adierazten dituzte
kontzeptuak, eta hizkuntzatik
hizkuntzara aldatu egiten dira
irudiak. Webgunean ere erabil-
garri dagoen hiztegia erdarazko
esamoldeak euskarara ekartzeko
bidea garbitzen du. “Transmi-
sioa asko aldatu da. Lehen etxe-
an egiten zen transmisioa, orain
etxeko bizimodu hori asko alda-
tu da, horregatik guk egin behar
dugu etxekoen ordezko, erakun-
deak eta ikastolak, material 
atseginak landuz eta eredu ego-
kia prestatuz”, Igoneren ustez.

Labayru Fundazioak lexiko-
grafiaren alorrean argitaratutako
lehenengo lanaren, Labayru
Hiztegiaren ezinbesteko osaga-
rria da. Bere edukia ugaria eta
zabala da, 3.500 lokuzio baino
gehiago ditu, 18.000 euskal or-
dain, 4.500 adibide eta 1.000 si-
nonimo batzen ditu. Egunero be-
rrikuntzak gehitzen zaizkio.

“Euskarak espazio gehiago hartu beharko luke, oraindik badago nondik ibili”

Igone Etxebarria, Labayru Fundazioko zuzendaritzako kidea

“Euskara esperientzia bitalarekin
lotu behar da”

“Transmisioa asko
aldatu da, guk egin
behar dugu
etxekoen ordezko,
material atseginak
landuz”

“EL	  Ayuntamiento	  de	  Bilbao	  ha	  con-‐
vocado	   26	   nuevas	   plazas	   para	   el
cuerpo	   de	   bomberos.	   Un	   total	   de
1.107	   personas	   fueron	   admitidas,
623	   realizaron	   el	   examen,	   y	   225
personas	   han	   aprobado	   el	   primer
examen.	  El	  perfil	  más	  habitual	  que
dibujan	  las	  personas	  admitidas	  es	  el
de	  un	  hombre	  (97%)	  procedente	  de
la	  CAPV	  (64,57%)	  y	  de	  entre	  25	  y	  35
años	  (55,3%).

26	  nuevas	  plazas
de	  bomberos

BILBAODENDAK	   ha	   distribuido
3.000	  guías	  de	  conversación	  en	  cua-‐
tro	  idiomas	  entre	  los	  comer-‐ciantes
de	  la	  Villa.	  La	  guía,	  que	  abarca	  todos
los	   sectores	   comer-‐ciales,	   está	   en
castellano,	  euskera,	  inglés	  y	  francés.
El	  manual	   incluye	  un	  diccionario	  y
las	  frases	  y	  términos	  de	  uso	  más	  co-‐
mún	  en	  el	  comercio	  y	  la	  hosteleria.
En	  la	  web	  está	  disponible	  la	  versión
digital.

3.000	  guías	  de
conversación

VIVIENDAS	   Municipales	   comien-‐
za	   las	   obras	   de	   habilitación	   de
una	  vivienda	  comunitaria	  para	  ma-‐
yores	   en	   Zorrotza.	   Se	   converti-‐
rá	  así,	  en	  la	  mayor	  vivienda	  tutela-‐
da	   de	   la	   Villa,	   disponiendo	   de	   12
dormitorios	   individuales.	   El	   plazo
de	   ejecución	   es	   de	   cinco	   meses	   y
cuenta	  con	  un	  presupuesto	  adjudi-‐
cado	   de	   360.924	   euros.	   Cantidad
a	   la	   que	   hay	   que	   añadir	   el	   21%
de	  IVA.

Viviendas
para	  mayores

DEL	  5	  al	  28	  de	  agosto	  (ambos	  inclu-‐
sive)	   la	   piscina	  de	  Azkuna	  Zentroa
permanecerá	  cerrada	  al	  público	  pa-‐
ra	   que	   pueda	   llevarse	   a	   cabo	   su
acondicionamiento	   higiénico-‐sani-‐
tario,	  de	  acuerdo	  a	  la	  normativa	  del
departamento	   de	   Sanidad	   del	   Go-‐
bierno	   vasco.	   Se	   aprovechan,	   por
tanto,	  estas	  fechas	  estivales	  que	  son
las	  de	  menor	  afluencia	  de	  usuarios
en	  todo	  el	  año.

Cierre	  de	  la
piscina	  de	  AZ

EL	   jurado	   del	   XXVII	   Concurso	   de
Bilbainadas	   2015	   ha	   otorgado	   el
premio	  a	  la	  mejor	  bilbainada	  en	  cas-‐
tellano,	  al	  tema	  titulado	  El	  chupina-‐
zo de	  Carlos	  Terrón	  Soto.	  En	  la	  mo-‐
dalidad	   de	   euskera,	   el	  máximo	   ga-‐
lardón	   ha	   sido	   para	   Bilbao,	   amets
bat,	  de	   José	  María	  Larrazabal	  Alza-‐
ga.	  Cada	  uno	  de	  ellos	   recibirá	  ade-‐
más	  del	  trofeo,	  un	  premio	  dotado	  de
955	  euros.

XXVII.	  Concurso
de	  Bilbainadas

BILBOKO	  Liburutegi	  Publiko-‐
en	   erabiltzaileek	   eLiburute-‐
gia	  izeneko	  Euskadiko	  liburu-‐
tegi	  digitalera	  konektatu	  ahal
dira.	   Bilboko	   Alkateak,	   Juan
Mari	  Aburtok;	  eta	  Eusko	  Jaur-‐
laritzako	  Kultura	   Sailburuor-‐
deak,	   Joxean	  Muñozek,	  zerbi-‐
tzu	   kultural	   berriaren	   abia-‐
razpena	  iragarri	  dute	  Hiribil-‐
duan.	  
Euskadiko	   Liburutegi	   Digi-‐

talak	  7.000	  titulu	  baino	  gehia-‐
go	  eskaintzen	  ditu.	  Zazpi	  hila-‐
betetan,	   5.800	   erabiltzailek
14.000	  mailegu	  baino	  gehiago
egin	   dituzte.	   Orain	   bilbota-‐
rrak,	   liburu	   bilduma	   eskura
izango	   dute,	   klik	   batera	   hain
zuzen.

Erabiltzaileek,	   erabiltzen
duten	  liburutegi	  publikora	  jo-‐
an	   eta	   eLiburutegirako	   era-‐
biltzaile-‐izena	   eta	   pasahitza
eskatu	  beharko	  dute,	  besterik
ez.	   Bilboko	   Alkatea	   izan	   da
Bizkaiko	   hiriburuan	   zerbitzu
kulturalari	  hasiera	  eman	  dio-‐
na.	  Juan	  Mari	  Aburtok	  Kirmen
Uribe	   idazlearen	   Bilbao-‐New
York-‐Bilbao	  eleberria	  aukera-‐
tu	  du.
Aburtorekin	  batera,	  	  Joxean

Muñozek,	   poztasuna	   adierazi
du,	  alde	  batetik,	  Bilbon	  eLibu-‐
rutegia	  zerbitzua	  martxan	  ja-‐
rri	   delako;	   eta	   bestetik,	   Biz-‐
kaiko	   hiriburua	   Euskadiko
irakurketa	   publikoko	   sarean
laster	  sartuko	  delako.

eLiburutegia	  Bilbora	  iritsi	  da


