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6. Lanak argitara gabeak izan behar dira, eta hiru kopia bialdu 
behar dira Euskaltzaindiaren etxera (Academia de la Lengua 
Vasca, Ribera, 6, Bilbao-5), 1972ko Uztailaren 26rako. Lema 
batekin izenpetua, eta lemaren giltza estaldua, lanarekin ba
tera bidali.

7. Epai-mahaina Euskaltzaindiak izendatuko du.
8. Saria, Urriaren 31an, Aurrezki Kutxen egunean emango da, Biz

kaiko Aurrezki Kutxaren etxean egingo den jaialdian.
9. Arau hauek interpretatzean sortzen diren arazo guziak Euskal

tzaindiak izendatzen duen epai-mahainak erabakiko ditu. Eta 
erabakiaren kontra inora joaterik ez dago.

EUSKALTZAINDIA 
ALFABETATZE BATZORDEAREN O IÑ A RRI ARAUAK

Euskaltzaindiak, Donostian, 1972ko Ekainaren 30ean egindako 
batzarrean onartuak

1. Alfabetatze Batzordea, Euskaltzaindiaren batzordeetarik bat 
da, Euskaltzaindiak bere batzar arrunt batean bi urterako izendatua.

2. Batzorde honen xedeak, hauek dira: euskeraz irakurtzen 
eta idazten irakastea. Horrekin batean, euskeraren inguruko gaiak 
sar daitezke: euskal literatura, euskeraren batasuna, euskeraren geo
grafía eta dialektologia, eta abar. Alfabetatze literarioa, beraz. Bes- 
telako gaiak ez dira Euskaltzaindiaren Alfabetatze Batzordearenak. 
Zenbaitek beste gairik erabilli nahi baldin badu, ezingo du Euskal
tzaindiaren eta bere «Euskal Alfabetatzearen» izenik hartu.

3. Alfabetatze Batzordeak hiru sail izango ditu: bi Euskal- 
tzaindikoen artean (gidaritza saila eta bulego saila), eta hirugarre- 
na irakasleen artean osatuak.

4. Gidaritza Saila. Sail honek, ahal izatera, Eusklerriko bost 
eskualdeetako (Bidasoaz hango, Nafarroako, Gipuzkoako, Araba eta 
Bizkaiko) jendez osatua izan behar du, euskaltzain oso bat lehen- 
dakari déla. Idazkari bat izatea ere komeni da. Sail honen zere- 
ginak: irakurgaiei kasu egitea, testuei oniritzia ematea eta Euskal-
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tzaindiari batzarrera aurkeztea, alfabetatze irakasleen azterketak 
egitea, ikastaroen mahaiburua osatzea, eta antzerakoak.

5. Bulego Saila. Sail hau Euskaltzaindiaren Orezkaritzetako 
Bulego idazkariekin osatua da. Sail honen zeregiña: burokrazia ara- 
zoen arta izatea. Euskaltzaindiaren etxean egongo da Alfabetatze 
Batzordearen artxibo nagusia.

6. Irakasle Saila. Sail hau irakasleek beren artean osatzen dute. 
Eskualdeka idazkari baña izango da, eta idazkari horien artean idaz
kari nagusi bat egongo da, beren artean hautatua eta Euskaltzaindiak 
batzarrean onartu beharko dueña. Sail honen zereginak: irakasleen 
arteko har-emanak ugaritzea, egindako lanen eta esperientzien berri 
elkarri ematea, irakasle berrien ikastaroak eragitea, erabili behar di
ren metoduak hobetzeko asmoak hartzea, eta abar. Guzti hauen berri, 
«dossier» erara, Euskaltzaindiari, Gidaritza eta Bulego Sailen bidez, 
eman beharko diote: eskualde bakoitzekoak, hango bereko idazka
riak, eta denenak, idazkari nagusiak.

7. Alfabetatze ikastaroak Euskaltzaindiaren gidaritza eta ba- 
besaz eratzen dira, tokian tokiko Elkarteren baten lagun tzaz. Elkarte 
horren buruak ikastaroa Arautegi honen arabera egiteko erantzuki- 
zuna hartu beharko du.

8. Irakasle Sailean sartuak egongo dira orain arte karnetdun 
direnak eta hemendik aurrera karnet hori erdietsiko dutenak. Gaur 
karnetdun direnak beren karnet horiek Euskaltzaindiaren etxera bida- 
liko dituzte, irakasleen fitxerua osa dedin, bakoitzak ikastaroak non 
eman dituen eta abar adieraziaz; eta karnet berria hartuko dute, ba
koitzari dagokion zenbaki bereziaz hornitua.

9. Ikastaroaren eratzaileek galdeketa bat bete eta Euskaltz
aindiko Ordezkaritzaren batera bidali behar dute. Ikastaroa Bizkai- 
tik kanpora egiten bada, bi ale bidaltzea hobe, bat gero Ordezka
ri tzak Euskaltzaindiaren Etxeko artxibu nagusira igor dezan. Alda- 
menean doa galdeketa honen eredua.

10. Alfabetatze Batzordeak urtean lau batzar egin beharko 
ditu gutienez. Bat, orokarrar honetan Sail guztietako ordezkariek 
bakarrik parte hartuko dute. Beste hiruretan, berriz, Gidaritza eta 
Bulego Sailetako guztiek eta Irakasle Saileko idazkariak (edo honen 
ordezkoak).


