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SARRERA

Orain hilabete gutxi, euskalduntze-c.lfabetatze gaietan espezializatutako al
dizkari tekniko baten premia ikusi zuen HABEk. Eta berehala ekin zion lanari.
Lehen asma baren ondorio duzu iaubilcbetelearia izango den ZUTABE aldiz
kari bau.

Euskalduntze-alfahetatzearen bidea urratu du aspalditxotik Euskal Herriak.
Azken hogei urte hauetako experientzia aberatsa izan da, liburu-produlezioa uga
ria (metodo, biztegi, gramatiea-liburu, aldizkari mailakatu, eta abar) eta ira
kaslegoa projesionaltzen joan da. Aurrerakada garrantzitsua, beraz.

Baina bada euskalduntze-alfabetatze alar honetan eskas samarra den atala
ere, didaktikari eta ikerketari dagokiona, hain zuzen. Hizkuntzale irakasteko
ez da nahiko bizkuntzen gramatika eta barne-antolaketa jakitea, aldi berean
ezagutza gromatileal borien aplikazioak aberatsak eta errekurtsoz beteak gerta
tzen ez badira. Bestalde, ikaslegoaren motibazioak beronen adinari dagozkion
baldintzak ere kontuan bartu beharko lituzke irakasleak, eta borretarako, noski,
gaurregungo teorlen berri jakin bebar du.

Hementxe kokatzen da ZUT ABEren eginbebar nagusla. Hizkuntzen ira..
kaskuntzan eta c.lfabetatze-gaietan teoría, teknika eta ikerketa berriak ezagu
taraztea du belburu nagusi.

Ekintza bonetan, ezin dugu Unibertsitate-mundua abaztu. Badakigu, jakin,
zer-nolako eragina duen Unibertsitateak gizarteko zenbait alorretan eta berezilei
la« eta ikerketa zientiiikoarenean. Tesina, tesi, doktoradutza eta beste hainbat
lanen iturria Unibertsitatea delakoan gaude, eta horrexegatik mundu borri ger
tutik iarraitzeko asmoa dugu.

Arestian aipatu ideien bidetik, hainbat sailetan banatu dugu aldizkaria.
«Gai lvionografikoa» izeneko sailale ematen dio hasiera aldizkarlari. Gal

nagusi bat aztertuko dugu ale baleoitzean. Irakaslegoaren ezagupen teorikoak
sendotzea da sail honen xedea, askotan aspergarri, luzeegi eta teorikoegi ger
tatzen diren liburuen irakurketa erraztu asmoz, Iniormazio gaurkot« eta sako
na biltzen saiatuko gara. Bestalde, «Gai Monografikoa» osatzen duten artiku
luek («ltzulpenak eta Lankidetzak» sailekoek bezala) biru bizkuntzatan eginiko
laburpenale ere izango dituzte (gaztelaniaz, [rantsesez eta ingelesez).

Leben saila teorikoa den bezala, bigarrena, «Experientziak», guztiz prak
tikoa izango da. Teoría eta prakiikare» arteko oreka lortzea da gure belbu
ruetariko bat, eta horrexegatik ahaleginduko gara euskaltegietan egiten diren
lan praktiko eta experimentalale [asotzen. Dei egiten diegu hemendik euskara
-irakasleei, nolabaiteko berrikuntza ekar dezaketen joko, ariketa eta beste edo
zein asmakuntza bidal diezazkiguten.

Bi bide ezberdinetatik jasotako artikuluek osatuko dute «Itzulpenak eta



4 Sarrera

Lonkidetzak» saila: nazioarteko aldizkari espezlalizatuetatik euskaratuko ditugun
lanek, batetik; eta lankideek bidaltzen dizkigutenek, bestetik (ikus ZUTABE
aldizkarira artikuluak bidaltzeko arau orokorrak azken orrialdean). Sail bonetan,
gai monografikoarekin zerikusirik ez duten lan sahonak:aurkeztuko dira. Aukera
eman nahi diegu irakasle, unibertsitari edo euskara-arloan lan egiten dutenei
beraien lanak sail honen bidez aaal ditzaten.

Elkarrizketak ere badu bere tokia aldizkarian. «Elkarrizketa» sailaren bi
dez, kazetaritza-modu honek berez dituen bizitasun eta erakargarritasunaz ba
liatuz, mundu zabaleko zientzilarien azken eritzi eta berriak ezagutarazl nabi
ditugu. «Gai Monografikoa»rekin lotura dueneon han agertuko da, eta ez due
nean aparteko sail honetan.

Aldizkari batek ez die gertaera, albiste eta gai guztiei tratamendu bera
ematen: batzutan labur, bestetan luze, eta ez gutxitan, lebenik labur (berri
-ematea soil-soilik) eta gero luze (sakoneko lan baten ondorioz). Hori dela-ta,
«Cure Mundutxoa» deritzan sail honetan berri laburrak jasoko ditugu, gero
hurrengo zenbakietan, hauetako zenbaiti buruz tan sakonagoak eskainiko badi
tugu ere.

Garrantzitsu deritzagu, tankera honetako aldizkariaren bukaeran, liburu eta
aldizkarien kritika, laburpen eta aipamenak emateari. Horren ondorioz, «Libu
ruale eta Aldizkariak» saila sortu dugu. Sail honetan bi zati nagusi bereiz ge
nitzake: alde batetik kritikak, eta bestetik zerrendak. Bigarrenaren izateko
arrazoia oso sinplea da: irakurleak ezagutu dezala, alegia, aljabetatze eta biz
kuntzen irakaskuntzari buruz dagoen bibliografía~ Eta libururen bat interesa
tuko balitzaio, hilabete gutxi barra ateal: zabalduko dituen HABE-liburutegiaren
bidez eskuratu ahal izango du.

Sail guztien nondik-norakoa aztertu ondoren, ikus dezagun zer-nolako zen
bakia izango den lehenengo hau.

Ale honetan Canada aakeratu dugu aztergaitzat, neurri bandi batetan
Quebec-eko bizkuntz gatazkara mugatu bagara ere. Normalean «Caí Monogra
fiko»an aljabetatzea eta bizkuntz irakaskuntza ukituko ditugu, baina alor bone
kin zerikusirik izango duten gaiak ere aztertuko ditugu noizean bebin (Canadako
egoera soziolinguistikoa, kasu).

Canadari buruzko berriak emateko, zenbait euskaldunek hantxe bertan
egindako azterketez baliatu gara. Bertara egindako bidaia batetan parte hartu
zuten ]ose Manuel Odriozola, Pello Esnal eta Juan Migel Gutierrezi eskatu diegu
bitza. Hauez aparte, beste bi espezialistek ere eman digute beren eritzia: Erra
mun Baxokek eta M.ª Jose Azurmendik. Monografía honi amaiera emateko,
glotodidaktika eta soziolinguistika-gaietan bain [amatu diren [ean-Denis Cendran
eta Williams Mackeyrekin egindako elkarrizketa eskaintzen dugu.

«Experientziak» sailean, gure eritziz lagungarri gerta daitezkeen zenbait
rol-joko eta berrikuntza dida·ktiko agertzen dira, klaseetan erabiliak izan daitezen.

Hiru artikulu aukeratu ditugu «ltzalpenak eta Lankidetzak» sailerako:
J. A. Mujikak UZEiren Hizkuntzalaritza Hiztegian agerturiko artikuluo berrar
gitaratzen dugu, benetan argigarri deritzagalako: bigarrenik, azken denboraldian
bainbeste aipamen merezi izan duen komunikazio-arazoari buruz, J. Courtillon-ek
aurten bertan argitaratu duen artikulua euskaraturile; eta azkenile, «El vasco de
hoy» euskarazko metodoari buruz J. J. Txabarrik egin duen azterketa.

«Cure Mundutxoa»n handik eta hemendik jaso ditugun albisteen berri
ematen dugu. Eta «Liburuak eta Aldizkariak» sailean,· berriz, hainbat liburu
eta aldizkariren kritika, laburpen eta aipamenak eskaintzen ditugu.
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