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Lankidetza hitzarmena sinatu dute Euskaltzaindiak eta DEIAk
Akadem ia eta hedabidearen arteko akordioak urte bateko iraupena izango du
Manu Z abala - Juev es, 11 de F ebrero de 2010 - Actualizado a las 07:33h
Bilbo. Euskara eta euskal kultura zabaltzeko ekim enak errentagarri eta egoki izan daitezen lankidetza harrem ana sustatzeko
hitzarm ena hartu zuten atzo Euskaltzaindiak eta DEIA egunkariak. Akordioa ofizialki gauzatzeko sinaduraren zain, Euskaltzaindiaren
Egoitzan bildu ziren atzo bi parteak. Euskal Akadem iaren euskaltzaiburu Andres Urrutia eta hedabide eta Noticias taldeko arduradun
Iñigo Cam inoren arteko bostekoarekin itx i zen sinadura. Akordioaren lekuko bihurtu ziren Jose Luis Lizundia, Euskaltzaindiaren
diruzaina eta Pello Telleria Akadem iaren idazkariordea.
Atzo sinatutako hitzarm enak bi erakundeen arteko elkarlana sendotzea du helburu, bereziki euskararen norm alizazioari buruzko
proiektuak gauzatzeko eta Euskaltzaindiak euskararen arloan ezarritako arauak euren barnean zabaldu eta kom unikabideen bidez
gizartera egoki plazaratzeko.Lankidetza harrem anak zenbait erem u hartuko ditu.
Alde batetik, Noticias taldeko hedabideak eta Euskaltzaindiak elkarri bere ikerketa-ondareak erabiltzeko aukera em ango diote,
bereziki, euren artx ibategi eta bibliotekak. Bestetik, Euskaltzaindiak erantzuna em ango die Noticias taldeko hedabideek egindako
kontsultei, beti ere, kontsultok euskal lex ikoari, gram atikari, onom astikari ortografiari eta, oro har, euskararen araugintzaren beste
zenbait gairi buruzkoak direnean. Gainera, argitalpenen arloan, elkarlana bultzatuko da, eta baterako argitalpenak sustatuko dira.
Am aitzeko, DEIA egunkariko euskarazko testuak baliatuko ditu Euskaltzaindiak Lex ikoaren Behatokiko testu-corpusa gizenduko
dutenak.
Hitzarm enak, m om entuz, urte bateko iraupena izango du. Hala ere, urterik urte luzatzea espero dute bi aldeek. Atzo sinatutako
akordioak eragin zuzena izango du hem endik aurrera Noticias taldea osatzen duten hedabideetan.
Lex ikoaren Behatokiaren azterketak lagundu Euskaltzaindiak aitortu duenez, UZ EI, Elhuy ar eta Ix a taldearekin batera Lex iko
Behatokia garatu nahi du. Egitasm oa Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuko lantaldearen proposam ena da eta ikerketarako testu-corpus
etiketatu eta linguistikoki antolatu bat prestatzea du oinarrizko lana. "2-4 urtetan Corpus bat osatu nahi dugu" uste du Andres
Urrutiak. Lex ikoaren erabileraren azterketak egin nahi dira, bai eta lex ikoari dagozkion arauak eta gom endioak dokum entatu ere.
Corpus hori hornitzeko "euskarazko hedabideekin akordioak ontzen ari gara", azaldu zuen euskaltzainburuak. Bide horretatik, DEIA
egunkariak 2000. urtetik honako euskarazko testu-m asa osoa Euskaltzaindiaren eskuetan jarriko du. "DEIA egunkariko testuak
lapurtuko ditugu orain", tx antx etan esan zuen Urrutiak. Testu-m asa hau Lex iko Behatokian egin behar diren azterlanak egiteko
erabiliko du Euskaltzaindiak.
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