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Euskarazko Wikipediaren hobekuntza

Estatistika orokorrak
Wikipediak aukerak ematen ditu estatistika oso xeheak jasotzeko, eta egindako hobekuntza guztiak tasatzeko. Artikulu 
kopuru absolutua, hala ere, ez da neurgailurik onena, artikulu kopuru handi bat sortzea erlatiboki erraza delako. 
Horregatik gure programan artikulu multzo batzuk hobetzeko helburua dugu, artikulu kopuru osoa hobetzea baino. Hala 
ere, garrantzitsua da bi eremuetan lan egitea, izan ere enpresa teknologiko handiek Wikipedian hizkuntza batek duen 
osasuna erabili ohi dute euren zerbitzuak ere euskaraz emateko, itzulpengintza hobetzeko edo euskara aukeren artean 
sartzeko.

2019. urtea hasi genuenean Euskarazko Wikipedia 31. postuan zegoen Wikipedia guztien artean (303tik), 309.835 
artikulurekin. 6.506.000 edizio egin ziren guztira data horretaraino. Aurretik zeuden hizkuntzak turkiera eta malaysiera 
ziren, eta atzetik esperantoa eta armeniera. Urte honetan hainbat artikulu sorta masibo egin dira, adibidez Ameriketako 
Estatu Batuetako edo Errumaniako herri eta hirienak, edo NGC katalogoko galaxienak. Artikulu hauek informazio 
minimoa ematen dute, baina beste hizkuntza askotan existitzen den eskema bera jarraitzen dute. Hori dela eta urtea 29. 
posizioan itxi dugu (309tik), 348.836 artikulurekin. Ia 40.000 artikulu gehitu ditugu urte batean, %12,5eko gehikuntza, 
artikuluen sorrera mekanismoak ere errazagoak direlako Wikidatari esker. 

Ez hori bakarrik, Euskarazko Wikipediak urtea amaitu du 7.579.000 ediziorekin, %16ko gehikuntza, artikuluak sortzeaz 
gain jada sortutakoak ere hobetzen jarraitu dugulako. Hau da, artikulu sorta handia gehitu dugu, baina ez dugu kalitatea 
oro har jaitsi.

Aipatu dugun bezala, Wikidataren erabileran aitzindariak gara Euskarazko Wikipedian, artikuluak osoago egiteaz gain 
euskararen presentzia handituz. Beherako aipatuko dugu Elhuyarrekin batera lexemen eremuan egindako lana, baina atal 
honi dagokionez Euskarazko Wikipedia dela 11. Wikipedia Wikidataren erabilerari dagokionez, alemanaren atzetik eta 
gaztelaniaren aurretik. Gurea bezalako proiektu ertain batek handienekin lehiatzen du eremu horretan, eta horregatik 
adibide gisa azaldu ohi da beste komunitateetan. 

Emakumeen biografiak ere gehitu ditugu urte honetan, baina oraindik %16,82 dira biografia guztien artean. Eremu honetan 
hobetzea zaila da, gizonezkoen biografiak ere hazten direlako epe berberean. Hala ere, proiektu hau hasi genuenean 
genituen biografien %13,5 baino nabarmen hobeto gaude orain, eta emakumeen biografiak sortzeko hainbat proiektu 
garatu ditugu urte honetan.

Ikustaldi kopuruan ere gora egin dugu, nahiz eta arazo tekniko batzuk direla eta (ziurrenik bot bidez puztutako ikustaldi 
faltsuak) zaila den eguneroko bisiten ikerketa zehatza egitea. Egun batzuetan bisita kopurua 300.000 ikustalditik gora 
egon da, baina ezin dugu jakin benetan horrela den edo neurketa artifizio bat ote den. Ikasturte hasiera aztertuz, non 
ikasleek Wikipedia masiboki erabiltzen hasten diren, honako grafika ikus dezakegu:
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Grafikan ikusten den bezala, artikuluen ikustaldien batezbestekoa handitu da urtez urte, eta nabarmena izan da 2019. 
urtean. Aste egun gehienetan 100.000 ikustalditik gora izaten ditugu, eta orain urte batzuk egunik onenetan izaten 
genuen ikustaldi kopurua gaur egun maila txikiko egunetan izaten duguna da . Hurrengo atalean ikusiko dugu zein den 
tendentzia Hezkuntza Programan definitutako gaiei dagokionez, honakoa irakurketa orokorra baita.

29.
Wikipedia gara, iaz 

baino bi postu gorago

%12,5
hazi gara artikulu 

kopuruan

6.893
emakumeren biografia 

ditugu

11.
gara Wikidataren 

erabileran

Hezkuntza Programako artikuluen hobekuntza
Gure helburu nagusia Hezkuntza Programan definitu ditugun artikuluak hobetzea da, eta horretan eman dugu denbora 
gehien azken urteotan. Gure ekimen nagusiak funtsezko artikuluak hobetzera bideratuta daude, euskararen presentzia 
Interneten hobea izan dadin.

Programa hasi genuenean 1.000 artikulu definitu nahi izan genituen, eta horietan zentratu. Aurreko urteko balantzeetan 
adierazi dugun bezala, zaila izan zen hasieratik edukia horretara mugatzea, eta zerrenda hazi baino ez da egin denborarekin. 
Une honetan 1.900 artikulu baino gehiago ditugu, eta laster Filosofia eta IKTen eremuan egingo ditugun hobekuntzak 
ikusita, 2.000 artikuluko zerrenda osatzekotan gaude. Helburu hori izango da hurrengo urteotan gidatuko gaituena, 2.000 
artikulu horiek baitira 12-16 urteko ikasleen curriculumean agertzen diren termino nagusiak.

Orokorrak
Orokorrean, artikuluen hobekuntzak jarraitu du, eta zerrenda handitu badugu ere, kalitatea ez da inongo momentuan 
jaitsi. Proiektua hasi genuenean, 1.900 artikulu hauek 6.211 byte pisatzen zuten batez beste eta, guztira, 11.888.571 byte 
okupatzen zuten. Bi urte eta erdi pasa eta gero artikuluek 12.768 byte pisatzen dute batez beste eta, guztira, 24.437.871 
byte okupatzen dute. Hau da, proiektua hasi genuenetik helburu artikuluen pisua bikoiztu baino gehiago egin da. 

Bi moduz handitu da batezbesteko hau: alde batetik artikulurik laburrenak hedatu dira; bestetik, artikulu mamitsuen 
kopurua ere handitu da, arlo gehienetan. Honako taulan ikus daiteke nola artikulurik luzeenak eta sortu gabekoak 
gutxitzen joan diren denborarekin:

Hasiera 2018/06 2018/12 2019/06 2019/12

Sortu gabe 368 %19,23 293 %15,31 249 %13,01 202 %10,55 162 %8,46

<5000 918 %47,96 859 %44,88 764 %39,92 712 %37,20 677 %35,37

>5000 628 %32,81 762 %39,81 901 %47,07 1000 %52,25 1075 %56,17

Guztira 1914 1914 1914 1914 1914

Luzeak ez 1286 1152 1013 914 839

Ikusten den bezala, 5.000 byte baino laburragoak1 diren artikuluak 
ia erdia ziren proiektua hasi zenean, eta hortik gorakoak herena 
baino gutxiago. Gaur egun artikuluen gehiengoa (%56,17) 
5.000 byte baino luzeagoa da, eta herena inguru dira hori 
baino gutxiago pisatzen dutenak. Artikuluen %8,46 falta zaigu 
sortzeko, hasieran falta zenaren erdia baino gutxiago.

1 5.000 byte ez dira, definizioz, 5.000 karaktere, baina karaktere bakoitzak bai okupatzen du byte bat. Artikulu batean karaktere 
arruntez gain, badaude ere espazioa hartzen duten erreferentziak, kategoriak, irudiak edo formatoa ematen duten testuak. Hala ere, 
kontuan izan behar dugu gai batzuetan zaila dela kopuru hori idaztea, bereziki gai tekniko bat baldin bada. Kopuru hau hartu da arti-
kulu labur eta artikulu luzeen artean bereizteko, baina bereizketa hau beste edozein bezain aleatorioa da. Kontuan izan Lurra bezalako 
artikulu batek askoz eduki gehiago behar duela eleberri zehatz bati buruzko artikuluak baino.
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Ikus dezagun zehatzago nola aldatu den, denboran zehar, artikuluen tamaina. Horretarako, datu orokorrak hartuko ditugu 
eta honako distribuzioa lortuko dugu:

Hasiera 2018/06 2018/12 2019/06 2019/12

0 368 293 249 202 162

500 59 37 31 22 16

1000 162 116 111 106 74

1500 118 126 106 97 95

2000 142 135 117 107 96

2500 106 107 93 90 96

3000 96 101 92 84 85

4000 116 115 105 95 99

5000 119 122 109 111 116

10000 297 355 395 393 415

15000 134 155 187 221 229

20000 70 91 107 131 136

30000 64 79 97 115 128

40000 24 30 42 46 55

50000 14 18 22 32 36

>50000 25 34 51 62 76

Grafikan argi ikusten da nola artikulurik laburrenak gutxiagotzen joan diren, eta bereziki 5.000 eta 30.000 arteko artikulu 
kopurua nabarmen hazi den. Artikulu tamaina hori izango litzateke ikasleek, normalki, egiten duten lan baten parekoa. 
50.000tik gorako artikuluak arraroak dira, eta artikulu luze eta mamitsuak izan ohi dira.
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Lehen esan bezala, Wikipediako artikuluen ikustaldiek gora egin dute ikasturte hasieran. Berdina aztertu daiteke helburu 
artikuluen kasuan. 2019an, helburu artikuluek 2.772.944 ikustaldi izan dituzte, 7.597 ikustaldi eguneko. 2018an 2.474.127 
izan ziren, 6.781 eguneko, %12ko igoera. Kurtso hasierak bakarrik begiratzen baditugu (udako hilabeteek batezbestekoa 
jaisten baitute), egunero 9.882 ikustaldi izan dituzte, iaz 8.831 ziren bitartean. 

Grafikan ikus daiteke 2019an Hezkuntza Programako artikuluek izandako ikustaldiak, eta nola ikasturte hasierarekin 
batera asko handitu diren bisita kopuruak. Asteburutan jaisten da, baina astegunetan 10.000 bisitatik gora daude, erraz, 
egun gehienetan. 

Aurreko urteko balorazioan aipatzen genuen bezala, Euskarazko Wikipedian aitzindariak gara ORES artikuluen kalitate 
neurketa sistema baliatzen. Artikulu guztien egiturazko kalitatea neurtzeko aukera dugu, eta honek byte kopurua baino 
emaitza interesgarriagoak ematen ditu, kalitatea neurtzeko modu eraginkorragoa delako. Artikulu labur batek, ondo 
antolatuta egonez gero, emaitza hobea lortuko du gaizki antolatutako edo erreferentziarik gabeko luzeago batek baino. 
Iaz hasi ginen neurketa horiek egiten, eta interesgarria da alderatzea egindako pauso hauetan ea artikuluak hobetu edo 
okertu diren. Bigarren aukera hau ere posible da: ORES sistema perfekzionatzen joaten den heinean, artikuluen kalitate 
erlatiboak neurtzen jarraitzen du, eta aldaketak egon daitezke, lehen oso ondo baloratutako artikulu baten nota murriztuz.

Aurten horrelako berrazterketa masibo bat egin dugu urtearen bigarren zatian, artikuluen notak doituz. Erdiko esparrua 
hobeto definitzen du, argiago utziz zein artikulu den txarra eta zein den oso ona, eta tarteko matiz guztiak hobeto 
markatuz. Sistema doitzerakoan C mailako artikuluak (eduki nahikoa, eta gure proiekturako helburuetako bat) asko 
handitu dira, alde batetik lehen ez-nahikotzat zituen batzuen nota hobetu duelako eta, bestetik lehen B mailakoak (onak) 
zirenena ere jaitsi duelako. C esparrua, beraz, zabaldu da artikulu gehiagok dutelako aukera orain C izateko. Baina, aldi 
berean, jarraitu dugu artikulurik eskasenak hobetzen, eta horrek ere gehitu du behetik gora. 

Neurketa, bestetik, unean uneko artikulu zerrendaren gainean egin dugu, eta horregatik gero eta artikulu gehiago egongo 
dira batuketa egiterakoan:

2018/06 2018/12 2019/06 2019/12

Sortu gabe 307 264 214 162

Zirriborro 103 87 79 76

Hasi 687 606 662 432

C 367 431 353 758

B 178 230 374 313

Ona 102 133 181 108

Nabarmen 18 32 48 64

Guztira 1762 1783 1911 1913
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Datu hauek ikusita argi ikusten da dagoeneko kalitatezko 1.000 artikulu baino gehiago ditugula, kalitatea 5.000 byte eta C 
maila edo gehiago izatea dela adierazten badugu. Bestetik, azken neurketarekin kalitate altuko artikuluen kopurua jaitsi 
dela ere ondorioztatzen dugu, baina hori neurketa zorrotzagoa egin dugulako da, ez edukia galdu delako. Hau da, C maila 
lortzea oraindik eta zailago bilakatu da, eta hortik gorakoak benetan ondo dauden artikuluak dira.

Grafikan errazago ikusten da, ehunekotan neurtzen baita, nola sortu gabeko zein kalitate txikiko artikuluak ia bi heren 
ziren neurketekin hasi ginenean (pentsa dezakegu gehiago zirela oraindik proiektua hasi zenean) eta nola orain herena 
baino ez diren. Hobekuntza nabarmen hau zen bilatzen genuen lehen helburua, eta lortzen ari gara.

Arloz arlo
Arloz arlo jarraitzen dugu diferentzia nabarmenak izaten: batzuetan helburu orokorra lortu dugu jada, baina beste 
batzuetan zaila da ekarpen gehiago izatea. Gainera, irakasleen eta adituen ekarpenen ondorioz, zerrendako artikulu 
oso espezifiko batzuk kendu ditugu eta orokorragoak jarri, interes handiagoa izan baitezakete irakurleentzat. Joera hau 
etorkizunean ere errepikatuko da, batez ere oso gai espezifikoak lantzen dituzten eremuetan.

Orokorrean, helburuak hobeto betetzen ari dira zientzietako artikuluetan letretakoaetan baino. Arrazoi ugari daude 
honetarako, baina batzuk aipatzearren, honakoak: 

• Unibertsitatean harrera hobea izan dugu zientzia dibulgatu nahi dutenen artean letren kasuan baino. Errazago egin 
zaigu, era berean, gaiak egokitzea unibertsitateko ikasleen artean, letretako gai asko wikilarien esku geratu diren 
bitartean.

• Errazagoa da artikulu zientifiko bat itzultzea beste hizkuntza bateko bertsiotik, gai orokorrak izan ohi direlako. 
Historia edo literatura eremuetan ditugun artikuluek gure errealitateari egiten diote erreferentzia, eta kasu hauetan 
zerotik idatzi behar izaten da.

• Fisika edo biologia ikasten duten ikasle gehiago daude Artearen Historia ikasten dutenak baino. Errazagoa da irakasle 
bat aurkitzea lan hauek egiteko prest egongo dena.
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Batezbesteko-tamaina
Hasiera 2018/06 2018/12 2019/06 2019/12

Matematika 4246 5484 6657 7073 8496

Fisika eta kimika 3743 7130 10417 12188 13304

Biologia eta geologia 6726 8635 12446 15016 16515

Geografia eta historia 11026 11959 13705 15362 17025

Kultura zientifikoa 7279 14742 33508 36088 37329

IKT 8807 9817 12659 16530 16928

Hizkuntzak 10472 10019 13528 14602 15491

Emakumea eta generoa 1633 5302 5910 11616 11957

Literatura 5889 6256 7169 7821 8304

Ekonomia eta ekintzailetza 3668 5242 5449 6945 7761

Kultura klasikoa 5305 6404 6452 6968 8836

Filosofia 3677 4756 4953 5787 7906

Plastika eta ikus-entzunezkoak 5604 5984 6571 7127 18097

Musika, dantza eta antzerkia 4987 5830 6080 6787 7110

Gorputz hezkuntza 4134 4220 4391 5165 6470

Guztira 6211 7565 9467 10917 12768
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Mediana
Hasiera 2018/06 2018/12 2019/06 2019/12

Matematika 1772 2761 3795 4650 6224

Fisika eta kimika 2104 3517 8064 8851 10025

Biologia eta geologia 3789 4651 6920 8998 9203

Geografia eta historia 4096 4930 5187 5828 6946

Kultura zientifikoa 3885 6469 9261 11094 11434

IKT 4211 5027 8133 12827 13223

Hizkuntzak 4293 6139 7344 9199 9787

Emakumea eta generoa 0 1453 1668 4844 4957

Literatura 2724 3146 4464 5163 5424

Ekonomia eta ekintzailetza 874 1252 1369 2432 2773

Kultura klasikoa 2156 2233 2233 2418 4198

Filosofia 1360 1799 1799 2051 4285

Plastika eta ikus-entzunezkoak 2877 2954 3098 3478 3675

Musika, dantza eta antzerkia 3301 3903 4221 4859 4972

Gorputz hezkuntza 1999 2294 2392 2792 4531

Guztira 2503 3431 4524 5459 6414
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Matematika
Matematikan jada ez zaigu artikulurik falta eta edukia bikoiztu dugu proiektua hasi zenetik. Hasi ginenean batezbestekoa 
4.246 byte zen eta, gaur egun, 8.496 da. Gainera, artikulu luze kopurua nabarmen hazi da, nahiz eta matematika ez den 
oso eremu erraza honetarako. Unibertsitatean egindako lana garrantzitsua izan da hemen, hainbat ikaslek oinarrizko 
gaiak hobeto azaltzeko lana egin baitute aurten.

Biologia eta geologia
Bologia eta geologian ere ez dugu artikulu laburrik jada, eta artikulu luze eta oso luzeen kopurua nabarmen hazi da. Eduki 
kopurua bikoiztu baino gehiago egin da denbora honetan, %145,54 hazi baita. Hasi ginenean 6.726 pisatzen zuen, batez 
beste, artikulu bakoitzak eta 16.515 da orain. Artikulu nabarmen kopurua ere hazi da: 2 ziren proiektua hasi genuenean, 
11 dira orain.

Biologia eta geologia eremuetan antolatutako lehiaketaz gain, iaz EHUren Zientzia eta Teknologia Fakultatean egindako 
lanak bereziki indartu du eremu hau.
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Fisika eta kimika
Fisikaren eta kimikaren eremuan lortutakoa handia da. Artikulu laburrez josita zegoen eremua zena orain kalitate handiko 
edukiz hornituta dago. Ingeniaritzako ikasleek, zein Zientzia eta Teknologia Fakultateko edo Kimika Fakultateko ikasleek 
egindako lana nabarmena da, baita wikilari batzuek esparru hau hobetzeko egindako lana ere.

Hasi ginenean 3.743 byte pisatzen zuten artikuluek, batez beste. Gaur egun 13.304 pisatzen dute, %255,45eko igoera. 
Artikulu oso luzeak gutxi hazi badira ere, artikulu luze eta kalitate onekoak asko ugaritu dira. Fisikaren eremuan, bereziki, 
kalitate handiko artikuluak ditugu gaur egun.

Geografia eta historia
Geografia eta historiak eremu zaila izaten jarraitzen du. Eduki asko proposatzen ditugu eta badirudi zaila dela 
Unibertsitatean horiek hedatzeko irakasleak eta ikasleak lortzea. Bereziki, historiaren eremuan wikilariak baino ez gara 
aritu, nahiz eta badauden eremu honetan artikulu batzuk hedatzea lortu dugunak. Hasi ginenean ere artikulurik luzeenak 
eremu honetan genituen, eta horregatik ehunekotan handitzea zaila da. 1.778.558 byte gehiago ditugu orain (Fisika eta 
Kimikan idatzi direnak baino gehiago), hazkuntza %54,4 baino ez da izan, 11.026 bytetik 17.025ra. Artikulu oso luzeen 
kopurua ere nabarmen handitu da, baina oraindik sortu gabeko artikulu asko ditugu, eta zaila izaten ari da horiei heltzea.
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Kultura zientifikoa
Kultura zientifikoaren alorra, bereziki astronomiari lotutako artikuluei esker, izan da gehien hazi dena eta artikulu 
nabarmen gehien dituena. Hasi ginenean artikuluek 7.279 byte pisatzen zituzten bataz beste, eta orain 37.329, %412,85eko 
hazkuntza. Eguzki-sistema eta bere baitan dauden elementu nagusiak bikain daude gurean: inoiz Eguzki-sistemari buruz 
euskaraz idatzi den edukirik zabalena dago egun euskarazko Wikipedian.

IKT
IKTen eremua berezia da: oso artikulu gutxi zeuden, eta orain hedatze fase batean sartu gara. Laster izango ditugu 40 
artikulu beharrean 70 inguru, Informatika Fakultateko irakasleek egindako zerrendari esker. Hala ere, orain ditugun 40 
artikuluen kalitatea handia da, bereziki Informatika Fakultateko ikasle eta irakasleen lanari esker. Eurek egindako beste 
artikulu on batzuk ere zerrendara sartuko dira laster.

Proiektua hasi zenean 8.807 byte pisatzen zuten artikuluek batez beste, eta 16.928 pisatzen dute orain, %92,21eko 
hazkuntza. Hazkuntza nabarmena da tamaina ertaineko artikuluen artean.
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Hizkuntzak
Hizkuntzen eremua ere zaila izaten ari da. Alde batetik, gramatikari buruzko artikuluak lantzea teknikoki zaila da; 
bestetik, Filologia ikasleen artean oso irakasle gutxi aurkitu ditugu lan hau egiteko prest. Itzulpengintzako ikasleak ere 
aritu dira, baita euskararen historiako ikasleak ere, baina igoera nahi baino geldoago doa.

Hasi ginenean 10.472 pisatzen zuten artikuluek batez beste, 15.491 orain, %47.93ko igoera.

Literatura
Literaturan, aurreko urteko balantzean aipatu genuen bezala, artikulu sorta berria sartu genuen programa behin hasita. 
Alde batetik Susa argitaletxearekin eta bestetik Donostiako liburuzainekin egindako elkarlanari esker 300 artikuluko 
zerrenda mardula dugu. Asko eleberriak dira, edo olerki zehatzak, eta horrek zailtzen du artikulu luzeak egitea, agian ez 
dagoelako gehiegi ere kontatzeko. Sortzeke dauden artikulu kopururik handiena eremu honetan dugu, eta oso artikulku 
luze gutxi ditugu. Hala ere, %41,23 hazi dira artikuluak proiektua hasi genuenetik, 5.893tik 8.323 bytera batez beste.
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Ekonomia eta ekintzailetza
Eremu honetan, poliki bada ere, hazten jarraitzen dugu. Hasi ginenean artikuluek 3.668 byte pisatzen zuten eta 7.761 
pisatzen dute orain batez beste. Gai asko oso zehatzak dira, bereziki kontabilitateari loturikoak, eta ez dute aukera handirik 
ematen artikulu luzeak egiteko. Hala ere, ari gara hobetzen, eta oraindik artikulu batzuk sortzeke baditugu ere, artikulu 
labur kopuruak nabarmen egin du behera, artikulu ertainen mesede.

Kultura klasikoa
Kultura klasikoan gorakada handia egin dugu aurten, bereziki uda eta gero egindako lehiaketari esker. Gai hau 
Unibertsitatean lantzea ia ezinezkoa da, ez dagoelako bereziki hau ikasten duten karrerarik. Hori dela eta, han hemenka 
ari gara proposamen txikiak egiten. Hasi ginenean 5.305 pisatzen zuten artikuluek, orain 8.836 byte batez beste. Igoera 
%66,55 izan da, gehiena urte honetan.

Grafikan ikus daitekeen bezala, tamaina ertaineko artikulu asko ditugu orain, eta artikulurik laburrenak ia desagertu dira 
gure zerrendatik.
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Filosofia
Filosofiaren eremuan ere hazi gara, eta orain erronka dugu artikulu berriak gehitzeko gure zerrendara. Ipar Euskal 
Herrian kontzeptuen arabera egiten dute lan, eta horiek jaso beharko genituzke gure zerrendan. Orain artikulu zerrenda 
laburra da, baina %115,36 haztea lortu dugu, 3.677eko batezbestekotik 7.918ra. 

Urte honetan, edukia hedatzen dugunean, aukera gehiago izango ditugu idazteko, eta euskaraz behar-beharrezkoak diren 
edukiak izateko. Momentuz, edukien lagina txikia da ere.

Plastika eta ikus-entzunezkoak
Plastika eta ikus-entzunezkoen eremuan asko hazi gara urte honetan, baina ez ikasleekin egindako lanari esker, baizik 
eta Etor Entziklopedia Enblematikoaren edukia gehitu dugulako. Eduki hau Eusko Jaurlaritzak libre jarri zuen orain urte 
batzuk eta Wikiliburuetara igo zen. Orain edukia Wikitekan zein Wikipedian eskuragarri dago. Hori dela eta hasieran 
genituen 5.604 batezbesteko byte horiek 18.097 dira orain, %222,92ko igoera. Eduki hauek, hala ere, oso luze dira eta 
laburtze lana eskatzen dute.
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Musika, dantza eta antzerkia
Hemen ere zaila izaten ari da edukiak gehitzea, ez baitago hau bereziki lantzen duten gradurik. Wikilarien lana izaten 
ari da gakoa edukia gehitzeko, baina oraindik lan asko dugu egiteko. Artikuluen edukia %42,58 hazi da, baina oraindik ez 
dugu artikulu luzerik, eta artikulu labur asko geratzen dira. Ziurrenik aurten gaietako batzuk kendu eta musikari buruzko 
gai orokorragoak ere jarri beharko ditugu.

Gorputz hezkuntza
Gorputz hezkuntzaren eremuan ere zaila da hobetzea, fakultate bakarra dagoelako hau lantzen dutena eta zaila delako 
bertan irakasleak topatzea. Wikilariak ari dira artikuluak hedatzen, eta lehen aldiz dugu aurten artikulu oso luze bat. 
Edukia %56,50 hazi da, 4.220tik 6.470ra. Artikulu ertainen kopurua bereziki igo da, eta artikulu oso laburrak gutxitzen 
doaz, pixkanaka.
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Emakumea eta generoa
Ezaguna da eremu hau lantzen hasi ginenean artikulu gehien egiteke zuena zela. 1.633 byte pisatzen zuten artikuluek 
hasi ginenean eta 11.957 pisatzen dute orain, %632,37ko hazkuntza, gehien zabaldu den eremua. Eremu askotan ari gara 
hedatzen gai hauek, eta emakumeen historiari buruzko artikuluak gero eta zabalagoak dira. Artikulu nabarmen batzuk 
ere baditugu, eta 50.000 bytetik gora duten 5 artikulu luze eta sakon ere. 

Oraindik artikuluak sortzeke baditugu ere, ez dago ia artikulu laburrik, eta eskertzen da eremu honetan unibertsitateetako 
ikasleek duten gogoa gaiak hedatzeko. Aurten hazkuntza oso handia izan dugu, bereziki LGBT gaien inguruan, baina 
lasaitu da urtearen bigarren erdialdean. Bultzada berria emateko proposamenak landu beharko ditugu aurrerantzean.

Wikipedia guztiek izan beharreko artikuluak
Wikipedia guztien kalitatea neurtzeko badago eredu estandar bat, 1.000 artikulurik garrantzitsuenak hartzen dituena 
eta euren tamaina aztertu. Orain arte arreta gutxi eman diogu neurketa honi, baina iaztik hasi gara proiektuak garatzen 
artikulu hauen sakonera handitzeko, bereziki lehiaketen bidez, baina baita unibertsitateko ikasleei eskaintzen dizkiegun 
gaietan ere.

Hizkuntza batek dituen puntuak ehunekotan neurtzen dira. 1.000 artikulu horiek hartzen dira eta euren luzeraren arabera 
puntu kopuru bat ematen da: 30.000 bytetik gora, 9 puntu; 10.000 eta 30.000 artean, 4 puntu; 10.000 baino txikiagoak 
direnei, puntu bat. Hizkuntza bakoitzak pisu ezberdina du, normalki testu bat idazteko behar diren karaktere kopurua 
ikusita. Honela, ingelesak 1,0 baldin badauka, euskarak 1,1 du, karaktere gutxiago behar direlako testu bera idazteko (hau 
Bibliako testuetan oinarrituta egiten da). 

1.000 artikuluek 30.000 byte baino gehiago baldin badute, orduan 9.000 puntu izango ditu hizkuntza horrek, lor daitekeen 
kopururik handiena, proiektuaren %100. Kopuru horretara bi hizkuntza baino ez dira iritsi: katalana eta serbiera. Beste 
guztiak azpitik daude. 

2019ko urtarrilaren 8an euskara 47. postuan zegoen, %29.09 lortuta. Artikuluen batezbestekoa 13.601 bytekoa zen eta 
mediana 6.832 byte. 2020ko urtarrilaren 6an, urtebete beranduago euskara 42. postuan dago, bost leku gorago, %33,4 
lortuta. Artikuluen tamaina ere nabarmen handitu da: 15.694 byte batezbesteko eta 8.363 byteko mediana. 

Euskarak zortzi aldiz lortu du, Wikipedian datu hau kontatzen denetik, lehen hiru Wikipedien artean egotea hazkuntzari 
dagokionez. Lehenengo aldiz 2012an izan zen, eta beste zazpi aldiak 2018-2020 tartean izan dira. 2019an lau aldiz lortu 
dugu lehenengo hiru Wikipedien artean egotea hazkuntzari dagokionez, eta ekainean eta abenduan gehien hazi garenak 
izan gara.
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Berrikuntza teknologikoa

Laguntza zentro berria
Wikilari berri bat iristen den bakoitzean esperientzia zaila izaten du, ez baitaki nondik hasi edo nola lortu laguntza. 
Wikimedia Fundazioak proiektu bat garatu du iritsi berriek laguntza zentro bat eta mentoreak izan ditzaten. Hasiera 
batean proiektua txekieraz eta vietnameraz baino ez zen garatuko, baina kudeaketa batzuen ostean lortu dugu euskara 
ere izatea proiektu piloto honen parte.

Horren ondorioz iritsi berriek aukera dute orain laguntza zentro berritu batera sartu, galderak egin eta egin duten lanaren 
inpaktua zein den neurtzeko. Aurrera begira berrikuntza gehiago egongo balira, euskarazko Wikipedia ere aitzindari 
izateko aukera gehiago daude.

ORES (Hunspellen instalazioa)
Euskarazko Wikipedia izan da aitzindaria ORES teknologia bere artikulu guztien neurketan ezartzen. Iazko balorazioan 
prozesuaren berri ematen genuen, eta gorago ere azaldu dugu honekin nola neurtzen ditugun artikuluak. Aurten 
berrikuntza bat ezartzea lortu dugu: euskarazko ORES neurketak Hunspell hiztegia ere badu. Hiztegi honi esker laster 
posible izango da hizkuntzaren kalitatea neurtzea, eta akats ortografikoak dituzten artikuluak penalizatzea. Oraindik 
neurketa esperimentala izango bada ere, aukera polita da euskararen presentzia Interneten hobetzeko.

Autoritate kontrola
Wikipedia eta Wikidataren loturari esker, aukera dugu gai bat beste webgune, entziklopedia eta artxibo batzuetan nola 
landuta dagoen ikusteko. Autoritate kontrola deitzen da hau, eta liburuzainek bereziki maite duten gaia da, euskarazko 
izenak liburutegi-sistema ezberdinen artean lotzeko aukera ematen duelako.

Euskarazko Wikipedian bagenuen autoritate kontrola garatuta biografietan, baina aurten beste artikulu guztietan ere 
sartu dugu, eta biografietan genuena hobetu. Beste hizkuntza batzuetako wikilariek egindako lanari esker, eta bot sistema 
batekin, euskarazko Wikipediako artikulu (ia) guztiek autoritate kontrola dute orain beheko aldean, gure entziklopediaren 
kalitatea nabarmen igotzen duen erreferentzia-sistema.

Txantiloien sinplifikazioa
Lan teknikoekin jarraituz, txantiloien sinplifikazioa egiten jarraitzen dugu, ahalik eta sistemarik errazena eskaintzeko 
asmoz. Wikidatarekin lotzen jarraitzen dugu, baina erabili beharreko txantiloi kopurua nabarmen jaitsi da egindako 
aldaketei esker. Azken helburua txantiloi hauek editore bisualean txertatzen dituen lehen Wikipedia izatea izango da, 
sortu beharreko artikuluen kalitatea igotzeko asmoz.

Hezkuntza Programa
Gure proiektuaren atalik garrantzisuena Hezkuntza Programa da. Programa honetan ikasleak eta irakasleak Wikipedia 
idazten trebatzen ari gara. Zaila da hemen egindako ikastaro guztiak zerrendatzea, baina aipa ditzakegu egindako lan 
nagusiak zeintzuk izan diren eta emaitza orokor batzuk ere.

Hezkuntza Programa hasi genuenetik 152 ikasgelatan egon gara, gutxienez. Asko ez ditugu gure sisteman apuntatu 
hainbat arrazoi direla eta: adinez txikikoak direlako, egingo duten lana ez delako jarraipena egiteko modukoa edo, 
sinpleki, hitzaldi bat eman diegulako gerora artikulurik landu gabe. Hori horrela, 170 ikasgela inguru izango dira gure 
aurkezpena entzun dutenak. 

Gure sisteman 2.537 ikaslek eman dute izena, baina lehen esan bezala, askoren jarraipena ez dugu egin pribazitate 
kontuak medio. Bestetik, ikasle askok euren lanak taldeka egin dituzte, eta batek bakarrik eman du izena. Kalkulu azkar 
batekin pentsa dezakegu 3.000 ikasle ingururekin egon garela zerbait lantzen, eta beste 2.000 ikasle inguruk entzun dutela 
Wikipediaren funtzionamenduaren berri inongo programatan parte hartu gabe. Hala ere, hau kalkulu azkar bat da, zaila 
baita jarraipen zehatza egitea hitzaldi handiak eskaintzen direnean ikastetxeetan.

Ikasle horiek gutxienez 2.900.000 hitz gehitu dizkiote euskarazko Wikipediari, gure edukiaren %5,5 inguru. Txikipedian 
egindako aldaketak edo Wikitekara igotakoak ez dira kontabilizatzen estatistika honetan. 3.320 erreferentzia bibliografiko 
gehitu dituzte erreferentzia sistema estandarra erabilita (gehiago izango dira formato ez-egokian sartutakoak kontuan 
hartzen baditugu. 

2.260 artikulu editatu dituzte, horietatik 882 artikulu berriak. Estatistika honetan ez dugu barneratzen Txikipedian 
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egindako lana, oraindik ezin delako jarraipenik egin. Txikipedian 300 bat artikulu sortu direla kalkulatu daiteke, beraz 
2.500 artikulu editatu dira, gutxienez, eta 1.200 artikulu inguru sortu. 1.440 irudi gehitu dira Commonsera (nahiz eta 
hemen Ahotsakekin egindako programa ere agertzen den). Garrantzitsuena: ikasleek egindako artikulu horiek 473.000 
ikustaldi izan dituzte (berriro ere, Txikipedia kontuan izan gabe). Guztira, ikasleek egindako lanek 500.000 ikustaldi 
inguru izan dituztela kalkula daiteke.

ORES erabilita, existitzen ziren artikuluen hobekuntza nolakoa izan den ere jakin dezakegu:

Urdinez, artikuluak programa hasi aurretik zuten "egiturazko kalitatea" agertzen da, eta berdez orain dutena. Argi ikusten 
da hobekuntza egon dela, eta ikasleen lan gehienak %40 eta %60 arteko eremuan kokatzen direla, artikulu mardul edo 
"on" baten eremua.

Datuak ere nabarmenak dira gehitutako byte kopurua kontuan hartzen badugu. 523 artikulutan 10.000 byte baino gehiago 
gehitu dira, adibidez; 30.000 byte baino gehiago gehitu dira 52 artikulutan.

Unibertsitatea
Unibertsitatean proiektua egonkortzen jarraitzen dugu hainbat ikasgaitan, eta bide berriak ere ireki ditugu aurten, bereziki 
aurreko urteetan eskas zeuden eremu batzuetan. Hego Euskal Herriko unibertsitate ia guztietan aritu gara, nahiz eta gure 
proiektu nagusia oraindik ere EHUn garatzen dugun. 

Euskal Herriko Unibertsitatea
Hiru campusetan jarraitu dugu lanean Euskal Herriko Unibertsitatean, eta lanketa berezia egin dugu aurreko urtean 
eskas zeuden eremuetan. Gainera, irakasleen formazioan ere sakondu dugu lehen aldiz, FOPU baten bidez.

Bizkaian Gizarte Zientzien fakultatean eta Zientzia eta Teknologia Fakultatean egin dugu saiakera berezia. Biologian 
egindakoak emaitza oso onak eman ditu (goian azaldu dugun bezala). Hala ere, horietako askok jarraipena izatea zaila 
izango da etorkizunean, ikasle asko dituen fakultatea izanda irakasleentzat lan eskerga delako. Ikastaro batzuk egonkortuta 
daude, bereziki Euskararen Arauak eta Erabilera arlokoak. Horiei esker zientzietako gaiak oso ondo garatzeko aukera 
izan dugu. Hainbat irakaslerekin FOPU bat egin genuen, emaitza onarekin parte-hartze aldetik, baina jarraipen ez oso 
ziurrarekin. Era berean, bi masterretan lanean hasi gara, horietako bat Arte Ederren eremuan.

Araban zailtasun gehiago izan ditugu aurrekotan baino, baina aukera berriak ireki ditugu. Letren Fakultatean esfortzu 
berezia egin dugu, eta Artearen Historia zein itzulpengintza ikasleekin proiektu onak landu ditugu. Itzulpengintzako 
hainbat ikasle praktiketan izan ditugu aurten, bereziki Txikipediarako oinarrizko gaiak lantzen. Bestetik, Hezkuntza eta 
Kirol Fakultateko ikasleekin zientzia eta matematika gaiak landu ditugu Txikipedian, modu masiboan. Aukera ona izango 
da aurrera begira hor jarraitzen baudgu.

Gipuzkoan jarraitu dugu aurreko urteetako proiektuak lantzen, baina lehen egiten genuen campuseko jardunaldi 
orokorrak ikasleak galdu ditu ikasgeletara hurbildu garen heinean. Informatikako ikasleek jarraitzen dute gaiak lantzen, 
eta Bigarren Hezkuntza Masterreko ikasleekin ere aritu gara. Filosofian irekitako bideak egonkortzea lortu dugu, baina 
oraindik ez dugu lortu arkitektura edo ekonomian taxuzko ezer ere egitea. Bestetik, HEFA fakultatean aukera berri asko 
ireki ditugu, Txikipedia programazioan sartu dugunetik.
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Udako Euskal Unibertsitatea
Udako Euskal Unibertsitatearekin hainbat lan egin ditugu aurten. Gure arteko elkarlana gero eta interesgarriagoa da, eta 
hasieran pentsatzen ez genuen eremuak urratzen ari gara.

Ohikoa den bezala, Udako Ikastaroetan jardunaldi bat antolatu genuen, ALDEErekin batera. Aurtengo gaia komikiak 
izan ziren, baina egun ona izaten da liburuzain eta hezkuntzako adituekin lan egiteko. Bestetik, Udako Ikastaroen hasiera 
ekitaldia Humanitate Digitalei buruzkoa izan zen, eta bertan ere izan genuen aukera Wikipedia eta hezkuntzaren arteko 
lotura zein zen aztertzeko, ikerlari askok egindako lanaren azalpenetan.

Humanitate digitalak (HD) konputazioa eta teknologia digitalak eta gizarte-zientziak batzen dituen esparru akademiko 
bat da. Gizarte Zientzietan baliabide digitalen erabilera sistematikoa eta euren aplikazioaren inguruko ondorioak 
aztertzen ditu. Uda honetan UEUk Humanitate Digitalen inguruko jardunaldiarekin hasi zituen udako ikastaroak, eta 
bertatik sortu genuen Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen eta UEUren arteko elkarlan proposamen hau: Humanitate 
Digitalak ikertzeko bi beka ematea.

Aurkezpenak jasotzeko tartea irekita, zortzi proposamen jaso genituen, esparru eta gai oso anitzak lantzen zituztenak. 
Kalitatea ikusita, eta horretarako aukera zegoenez, azkenean hiru proposamen lagunduko ditugu, 2020an garatu 
beharrekoak. Hauek dira saritutako hiru ideiak:

Linked Data hiztegigintza historikoan: Larramendi eta Autoridades

Proiektuaren helburua Larramendiren Hiztegi Hirukoitza (1745) eta eredu izan zuen Real Academia Españolaren 
Diccionario de Autoridades (1726-1739) hiztegien edukietatik abiatuta digitalizazio lan-fluxu integrala garatzea da, hau 
da, eskaneaturiko irudietatik hasi eta RDF Linked Data gisako errepresentazioan bukatzen den prozedura proposatu eta 
lagin esanguratsu baten gainean gauzatu eta ebaluatzea. Gure asmoa horrela sortutako datu-multzo lexikalak izango 
lituzkeen aplikazioak deskribatzea da, horien artean, Wikidata aberastea, besteak beste.

Euskarazko sareko edukietan oinarrituta entitateak eta hauen inguruko informazioaren erauzketa 
Wikidata elikatzeko

Euskarazko komunikabide garrantzitsuenetan zein Twitterren aurkitu daitekeen euskarazko edukia jaso eta bertatik 
informazio baliagarria erauztea izango da lan honen helburua. Testuetan aipatzen diren pertsona, erakunde zein tokiak 
identifikatu eta hauen inguruko informazioa jasoko da. Behin informazio hau jasoa dagoela, entitate bakoitzeko sarrera bat 
sortuko da Wikidatan, baldin ez balego. Hortaz, Euskarazko edukia aztertu eta Wikidatan txertatzea izango da lan honen 
asmoa. Testu kantitate erraldoi hauetatik nahi dugun informazioa erauzteko Lengoaia Naturalaren Prozesamenduko 
teknikak erabiliko dira.

Esplorazio ikerketa sareko euskarazko ikus-entzunezko eduki pedagogiko libreen sortze prozesurako

Proiektu honek ikus-entzunezko eduki pedagogikoetan espezializatutako atari digitala izan nahi du. Kutsu didaktikoa 
duten bideo laburren bidez, Euskarazko Wikipediako artikuluen osagarri izango diren kontsumo azkarreko bideo 
pilulak sortu nahi dira, narratiba berrietara egokitutako lengoaia batekin, beti ere. Gertakari historikoak, kuriositateak, 
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gaurkotasuneko gaiak, zinema, artea, kirola, musika, zientzia eta gisako gaiei buruzko bideoak egingo dira heziketa 
proiektu berritzaile honetan, euskarazko jakintza sortzeko eta gizarteratzeko asmoz. Ikerketa honek bideo plataforma 
baten sorreran eragiteko ikerketa izan nahi du.

Azkenik, UEUrekin batera Scholia proiektua indartzen aritu gara. Scholia Wikimedia proiektu bat da ikerketaren inguruko 
datu egituratuak izateko. Uztaro aldizkariaren metadatuak igotzen aritu gara, euskarazko produkzioa zein den bilatzea 
errazago izan dadin. Gainera, euskal ikerlarien lanak hobeto ikustarazten ditu, eta ikerlari sareak zeintzuk diren ikertzeko 
aukera emango du. Uztaro aldizkaria hartu genuen oinarri gisa, doi zenbakia duten argitalpenak direlako, baina helburua 
proiektu hau hedatzea da eta Inguma datubasearekin lotura osoa egitea. Horretarako, Wikidatan propietate bat sortu 
dugu, eta orain euskal ikerlari batek Wikipedian artikulua badu, automatikoki agertuko da Inguma datubasera lotura.

Mondragon Unibertsitatea
Mondragon Unibertsitatearekin lanean jarraitzen dugu, baina irekitako "bide luzeko" karrilak ez ditu oraindik eman nahi 
genituen emaitzak. Alde batetik zailtasunak ditugu nahi dugun Txikipediako proiektua egonkortzeko; bestetik HUHEZIn 
ari gara zentratzen bakarrik, beste fakultateak zailak direla ikusten baitugu.

Aurten bi proiektu interesgarri egin ditugu eurekin. Bata Txikipediari lotuta egon da, matematika zein ingelesari lotuta, 
bideo produkzio interesgarriarekin. Bestea, handiagoa eta zabalagoa, multimedia materiala eta artikulu nabarmenak 
ekarri ditugu Wikipediara. Proiektu horretan ordu asko inbertitu ditugu, eta emandako emaitzak oso onak izan dira.

Nazioarteko Konferentziaren testuinguruan ere lortu genuen hitzaldi bat egitea bertan, eta bertan ditugun kontaktuekin 
pare bat ikerketa ere landu ditugu, horietako bat laster argitaratuko dena, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eginikoa.

Deustuko Unibertsitatea
Deustuko Unibertsitatean berriro lortu dugu Humanitate Digitalak ikasten duten ikasleekin artikuluak egitea. Hala ere, 
zailtasunak ditugu beste irakasle batzuengana heltzeko. Ez dugu ere proiektua bertan garatzeko aukera handirik izan.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Nafarroako Unibertsitate Publikoan lehen aldiz programa garatzea lortu dugu. Alde batetik Matematikaren Didaktikako 
ikasleekin aritu gara, oinarrizko matematika kontzeptuak Txikipedian azaltzen. Bideoak ere egin dituzte, Geogebra 
erabilita. Eurei esker, Txikipedian matematika eremuak aurrera pauso handia eman du.

Bestetik, Iruñeko Planetarioarekin elkarlanean, Planeta STEM ekimenaren barruan NUPen Udako Ikastaroetan hartu 
dugu parte. Irakasleen formakuntza saioak izan ziren, bereziki zientzia irakasleei zuzenduta. Harrera ona izan zuen, baina 
ez dakigu ondoren honek izango duen bidea zein izango den.
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Bigarren Hezkuntza
Bigarren Hezkuntzan Wikipediaren ezagutza bultzatzeko programak egiten jarraitzen dugu, baina ikastetxeetara heltzea 
oraindik arazo bat da. Hainbat bidetatik saiatu gara proiektuak garatzen:

Berritzegunearekin formazioa eskaini genuen, eta ikastaro bat eman ahal izan genuen Donostian. Berritzegunearen 
bidez ere, baina Arabako Foru Aldundiaren proiektu baten pean, Gasteizen eta Laudion saioak egin genituen irakasleen 
formaziorako. Berritzegune Nagusiarekin saiatu gara proiektuak garatzen, baina ez dugu erantzunik jaso. Formazioari 
lotuta ere, Prest Gara ikastaro batean hartuko dugu parte 2020an, EHUko irakasleekin egindako lankidetza bati esker: 
helburua Artearen ikaskuntzan Wikipedia txertatzea izango da.

Euskal Herriko Ikastolekin ere lana egiten saiatu gara. Apirilean eurekin landutako irakasleentzako unitate didaktikoa 
aurkeztu genuen, baina horrek ez du bide gehiago izan ikastoletan, guk dakigula. Ikastola batzuetan ikastaroak egin ditugu, 
beste bide batzuetatik lortuta. Bereziki aipagarria, Baionako Bernart Etxeparen egindakoa, filosofiako gaiak hobetzeko 
helburuarekin. Hala ere, Ikastolekin egindako lana sendotu beharko dugu hurrengo hilabeteotan, unitate didaktikoa egin 
eta gero ez baitugu jarraipenik izan. Irakasleen formazioa da hemen gako nagusia, kostatzen ari zaigun eremua, inondik 
ere. Ikastolekin egindako elkarlan horren baitan ikasleentzako unitate didaktiko bat egitea ere aurreikusten dute, ikasturte 
honetan zehar.

Nafarroan bide berria ireki dugu Euskarabidearekin. Hiru ikastetxetan ikastaroak eman eta gero, irakasleen formazioarekin 
hasi gara eta ikasturte honetan bost ikastetxera iritsiko gara bide honetatik. Helburu nagusia Txikipedia hobetzea izango 
da, baina irakasleek aukera librea izango dute beste gai batzuk ere lantzeko. Euskarabidearekin hasitako bide honetan 
"Sarean Euskaraz" jardunaldian parte hartu genuen bigarren aldiz, 450 ikasleren aurrean Wikipedian egiten ari garen 
lana erakutsiz. Sakanan, bestetik, Garapen Agentziarekin Txikipedia lantzeko hiru saio egin ditugu hiru ikastetxetan, 
emaitza ederrarekin, nahiz eta horietako bi lehen hezkuntzakoak diren.

Lehen aipatu dugun "Sarean Euskaraz" jardunalditik jaio ziren "Xare" jardunaldiak Durango, Gasteiz eta Donostian. 
Bertan ere izan gara bi gai ezberdin lantzen: alde batetik erakutsi diegu Hezkuntza Programaren baitan lantzen ari 
garena; bestetik, Durangon ikastaroa ere eskaini genuen.

Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean beste bi ikastetxetan emakumeen inguruko artikuluak hobetzeko programa 
jarri dugu martxan aurten. 2020an zehar egingo ditugu.

Azkenik, sare publikoko ikastetxe gutxi batzuetan irakasleen inplikazioaren bidez aurkezpenak egin ditugu, baina ez 
dakigu horietan Wikipedia bera hobetzeko planik egongo ote den, edo informazioa baino ez zuten nahi.
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Txikipedia
Txikipediari buruzko lan asko aipatu ditugu aurreko paragrafoetan, baina merezi du atal berezi bat egiteak. Txikipediak 
hazten jarraitu du, 2.000 artikulutik gora ditugu jada, eta sarrera ona izan du Irakasle Eskoletan. Ikastetxe askotatik 
formazio eskaria jasotzen dugunean, Txikipedian idaztea dute buruan, ikasleei errazago egingo zaielakoan. 

Txikipediako artikulu guztiek 2019an 432.307 ikustaldi izan dituzte, horietatik 95.393 Txikipediako azalak. Eguneroko 
batezbestekoa 1.184 bisita izan dira. Hauek dira bisita gehien izan dituzten 20 orrialdeak:

1 Txikipedia:Azala 95,393 261 / eguneko

2 Txikipedia:Eguzki-sistema 3,305 9 / eguneko

3 Txikipedia:Izaki bizidun 2,099 6 / eguneko

4 Txikipedia:Lurra 1,979 5 / eguneko

5 Txikipedia:Lurraren egitura 1,560 4 / eguneko

6 Txikipedia:Unibertsoa 1,548 4 / eguneko

7 Txikipedia:Galaxia 1,372 4 / eguneko

8 Txikipedia:Planeta 1,351 4 / eguneko

9 Txikipedia:Higadura 1,348 4 / eguneko

10 Txikipedia:Landareen ugalketa 1,348 4 / eguneko

11 Txikipedia:Iraitz-aparatu 1,317 4 / eguneko

12 Txikipedia:Artizarra 1,316 4 / eguneko

13 Txikipedia:Ekosistema 1,242 3 / eguneko

14 Txikipedia:Berotegi-efektua 1,220 3 / eguneko

15 Txikipedia:Puntu kardinal 1,211 3 / eguneko

16 Txikipedia:Marte 1,188 3 / eguneko

17 Txikipedia:Arnas aparatu 1,133 3 / eguneko

18 Txikipedia:Eguzkia 1,108 3 / eguneko

19 Txikipedia:Erliebe (geografia) 1,084 3 / eguneko

20 Txikipedia:Sumendi 1,060 3 / eguneko

2019/2020 ikasturtearen hasieran bisita kopuru finkoa izan dugu, egunero 2.000 ikustaldi inguru:
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Txikipedia hobetzeko helburuarekin, mugikor eta tableterako aplikazio bat landuko dugu Codesyntaxekin batera: 
TxikipediaAPP (izena oraindik ixteke). 2019an zehar aplikazio honen diseinua egin dugu eta 2020aren hasieran martxan 
jartzea espero dugu. Helburua, ikasleek Txikipedia zuzenean kontsultatzeko aukera izatea izango da, bilaketa erraztuz eta 
ikasleentzat egindako materiala bultzatuz. Momentuz ez dugu aurreikusten aplikazio honen bidez Txikipedia editatzea, 
horrek bestelako arazo logistiko batzuk dituelako, eta beraz kontsumorako tresna baino ez litzateke izango.

Ikerketa akademikoa
Aurretik aipatu dugun bezala, UEUrekin batera ikerketa akademikorako bideak ireki ditugu Humanitate Digitalen 
esparruan. Lehen aipatu ditugun hiru proposamenez gain, beste bost ere jaso genituen, Wikimediaren inguruan ikertzeko 
borondatea dagoela erakusten dutenak. Proiektu honez gain, beste batzuk ere lagundu ditugu 2019an zehar.

EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko fisikako ikasle batek bere GrAL gurekin egingo du, fisika aurreratuko 
kontzeptuak azalduz eta, ahal izanez gero, bisualizazio interaktiboak egiteko tresna bat garatuz. Tresna hori Wikipedian 
sartzea zailagoa izango da, baina kanpo zerbitzu gisa eskuragarri egongo litzateke. Beste irakasle batzuekin ere GrAL eta 
MAL batzuk egiteko aukera ikusten ari gara.

HUHEZIko Kolaborategiarekin lan egin dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskariz egin zuten ikerketa bat bideratzeko. 
Ikerketa hori aurten argitaratuko da, baina ikasleek Wikipediako artikulu baten definizioan esanahia nola eztabaidatzen 
eta negoziatzen duten ikertzea zuen helburu. Helburua, gobernantza ereduan sartzen diren kontzeptuen pertzepzioa 
aztertzea zen.

Lehiaketak
2019an bigarren urtez antolatuko ditugu hilabeteko lehiaketak, arrakasta aldakorrarekin. Guztira 6.176.000 karaktere 
gehitu dira, 283.247 hitz gehiago eta 4.273 erreferentzia bibliografiko gehitu dira. 1.955 irudi gehiago dituzte orain 
euskarazko Wikipediako artikuluek. Era berean, 538 artikulu berri sortu dira lehiaketen bidez. Honi gehitu behar diogu 
WikiLovesMonuments argazki lehiaketan jasotako 1.370 argazkiak.

Hauek izan dira emaitzak hilabete bakoitzean.

Urtarrila
Onak nabarmen lehiaketa jarri genuen martxan. Lehiaketa honen helburua zen gure Hezkuntza Programan ORESek 
artikulu on gisa identifikatzen zituenak Nabarmen bilakatzea, ikasleekin zaila den kalitate igoera bat. 17 pertsonek hartu 
zuten parte, 30.203 hitz gehitu ziren, 716 erreferentzia gehitu eta 481.000 karaktere inguru. Gainera, 124 irudi gehitu 
ziren.

Lehiaketen parte-hartzea aldatzen joan da hilabeteen eta gaiaren arabera. EWKEn eta Wikipediako komunitatean 
eztabaida bat ireki dugu gai honen inguruan, eta 2020an lehiaketek beste itxura bat hartuko dute, edukien gehikuntza 
arnas luzeagoarekin hartzeko helburuarekin.

Bertan proposatu ziren artikulu guztien artean 15 dira orain Nabarmen kalitatera iristen direnak.

Otsaila
Otsailean, EWKEn egondako ekarpen baten ondorioz, “Munduko Hizkuntzak” gaia hartu genuen. 18 pertsonek hartu 
zuten parte, baina gutxiago idatzi zuten: 200.000 karaktere, 7.169 hitz eta 95 erreferentzia gehitu ziren. 49 artikulu berri 
ere egin ziren. HUHEZIko ikasle batzuek parte hartu zuten artikuluak egiten.

Martxoa
Bigarren aldiz “Emakumeak historian eta emakumeen historia” lehiaketa jarri genuen martxan. 23 pertsonek hartu zuten 
parte, eta lehia bizia egon zen lehen sailkatuen artean. 412.000 karaktere gehitu ziren, 23.679 hitz gehitu ziren eta 112 
artikulu berri eratu. Gainera, 397 erreferentzia bibliografiko gehitu ziren.



2019an egindakoaren bilana

25

Apirila
Apirilan epe luzeko lehiaketa bat jarri genuen martxan, uztailaren erdialdera arte iraun baitzuen. Gaia sakona zen, eta 
merezi zuen denbora ematea: “Euskal Herria XVIII. eta XIX. mendeetan”. 631.000 byte, 37.025 hitz eta 602 erreferentzia 
bibliografiko gehitu ziren, gurean bakarrik garatu diren gaietan. Nabarmendutako artikulu batzuk ere sortu ziren 
hemendik, Euskal Herriko historiako bi mende horiek hobeto ezagutzen lagunduko dutenak. Gainera, 54 artikulu berri 
sortu ziren.

Maiatza
Bigarren urtez “Langileen historia” gaia jarri genuen mahai gainean. Bederatzi pertsonek hartu zuten parte, 352.000 byte 
gehituz 28.936 hitzekin. 247 erreferentzia bibliografiko gehitu ziren, baina soilik 4 artikulu izan ziren berriak, besteak jada 
existitzen zirenak hobetzea izan baitzen.

Ekaina
Ekainean biologia eta geologia lehiaketa abiatu genuen, Hezkuntza Programan oso ondo zegoen eremu hau are eta 
gehiago hobetzeko helburuarekin. 8 pertsonek hartu zuten parte, 192.000 byte gehitu, 11.108 hitz eta 260 erreferentzia 
bibliografikorekin. 2 artikulu berri ere sortu ziren, eremu honetan falta zitzaizkigunen artean.

Uda
Udan “Lau Gerra” izeneko lehiaketa egin genuen, XX. mendeko gerra garrantzitsuenen inguruan idazteko: Lehen 
Mundu Gerra, Bigarren Mundu Gerra, Espainiako Gerra zibila eta Gerra Hotza. Parte hartzea ez zen hain handia izan, 
11 pertsonek hartu zuten parte, baina 448.000 byte gehitu zituzten ,28.168 hitz gehitu eta 116 artikulu berri egin zituzten. 
319 erreferentzia bibliografiko gehitu zituzten ere.

Iraila
"Kultura klasikoa eta filosofia" gaia jarri genuen mahai gainean irailean, baina oso parte-hartze txikia izan genuen. 
Aldi berean "WikiLovesMonuments" lehiaketa ere martxan zegoen, eta zaila zen guztiei heltzea. Sei pertsonek hartu 
zuten parte, 202.000 byte gehitu zituzten, 14.917 hitz eta 174 erreferentzia bibliografiko. Esparru honetan izan dugun 
hobekuntzarik handiena lehiaketa honetatik etorri da orain arte.

WikiLovesMonuments
WLM lehiaketa garrantzitsua da gurean. Argazkiez gain, monumentuen inguruko artikuluak hobetzeko lana egin nahi 
genuen. Horretarako, azkenean, lortu dugu Eusko Jaurlaritzak ematea babestutako eraikinen zerrenda, nahiz eta babes 
arkeologikoa dutenena ez dugun oraindik eskuratu. Nafarroan ere hainbat herriren informazioa gehitu dugu, Gobernuak 
eskuragarri duena baino hobea. 161 artikulu berri sortzeaz gain, 2.163.000 byte gehitu dira, 34.411 hitz eta 380 erreferentzia 
bibliografiko. 569 irudi berri gehitu dira artikulu horietara.

Urria
Urrian "Gorputz hezkuntza" gaia proposatu genuen. 7 pertsonek hartu zuten parte, 107.000 byte gehitu zituzten, 5.977 hitz 
eta 128 erreferentzia bibliografikoekin. Badirudi gaiari heltzea kostatzen zaigula oraindik.

Azaroa
Azaroan gai interesgarri bat jarri genuen martxan: "Euskal Herria". Helburua artikulu orokorraz gain Euskal Herriarekin 
lotura duten gaiak hobetzea zen. 825.000 byte gehitzeaz gain, 54.647 hitz gehiago ditugu, 727 erreferentzia bibliografiko 
eta 238 irudi gehiago. Euskal Herria artikuluak bere edukia laukoiztu zuen hilabete honetan zehar.

Abendua
Abendua izan da hilabeterik ahulena parte-hartzeari dagokionez. Zazpi pertsonek hartu zuten parte "Onak nabarmen" 
lehiaketan, 163.000 byte gehituz, 6.979 hitz eta 228 erreferentzia bibliografiko.
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Nazioarteko lankidetza
Nazioarteko lankidetzako proiektu batzuk garatu ditugu 2019an zehar. Wikimedian ohikoa da lankidetza, eta proiektu 
askotan eskatzen da beste talde baten laguntza. Hemen zerrendatzen direnak bereziki landutakoak dira.

Wikimedia+Hezkuntza Konferentzia
Wikimedia+Hezkuntza Konferentzia Donostian egin zen, 2019ko apirilaren 5etik 7ra, eta Wikimediako zein hezkuntza-
komunitateko 120 parte-hartzaile hartu zituen: boluntarioak, programen kudeatzaileak, hezitzaileak, irakasleak eta 
ikertzaileak. Formatu berri honen lehenengo edizioa gure mugimenduko (eta Wikimediako hezkuntza adituentzat) 
hezkuntzak sortutako lehen konferentzia izan zen, komunitatea elkartzera animatzeko, Wikimedaren inguruko ezagutzak 
partekatzeko eta etorkizunean proiektu berri eta berritzaileetan laguntzeko. Hitzaldi hau Euskal Wikilarien Kultura 
Elkarteak antolatu zuen, komunitateko hamar boluntarioren laguntzarekin. Saioak, ponentziak, hitzaldiak, tailerrak eta, 
oro har, parte-hartzea onak izan ziren, eta helburu nagusiak bete ziren.

Eztabaida estrategikoak
Komunitatearen ekarpenetatik abiatuta, eztabaida estrategikoarekin lotutako bi helburu nagusiak hauek zirela ikusi 
genuen:

• Ezagutzak eta jardunbide hobeak partekatzea (bazkide/irakasle 
berriekin "konfiantzazko harremana" nola eraiki eta Wikipediarekiko 
konfiantza nola hobetu)

• Jakinda parte-hartzaile gutxik jarraitzen dutela editatzen, ikasi nola 
egin editatzen jarraitzeko.

Programaren zatirik handiena komunitateak proposatu zuen, eta 
programaren batzordeak ekarpen horren arabera erabaki zuen. Ez zen 
proposamen askorik egon gai horietan zentratuta, baina horietako 
batzuk espezifikoak izan ziren, eta sartu genituen. Tokiko zein programa 
nazional askok ere jo zituzten gai horiek.

Eztabaida estrategiko sakonagoak ere izan nahi genituenez, igande goizean eztabaida bat izatea lortu genuen, Hezkuntza 
Taldeak antolatuta; gainera, hutsune batzuk bete genituen gai estrategiko sakonekin, hala nola NBEren helburuekin edo 
gorabidean dauden komunitateei eta haien erronkei buruzko pare bat panelekin.

Ikasleen edizioei buruzko aurkezpen akademiko batzuk ere izan genituen, editatzen nola mantendu ditzakegun ulertzen 
saiatuz. Poster saioek ere pare bat poster izan zituzten Wikimediarengan konfiantza sortzeko moduari buruz.
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Gaitasunak garatzea
Komunitatearen ekarpenetatik abiatuta, gaitasunaren garapenarekin lotutako bi helburu nagusiak hauek zirela ikusi 
genuen:

• Wiki+Edu mugimendua ezagutzea, taldeak sortzea eta 
komunitatearentzako komunikazio bideak hobetzea (laguntza 
zerbitzua sortzea).

• Proiektuen kudeaketa

Wikimedia Fundazioak egindako aurkezpen paraleloetako bat 
Hezkuntzaren Negutegia izan zen, komunitate eta norbanako 
berrientzako gaitasunen garapena bete nahi duen proiektua. 
Negutegiaren aurkezpena azken uneko eskaera izan zen, baina 
proiektua ondo jaso genuen, eta pare bat gune egoki aurkitu 
genituen egitarauan.

Aurkezpenen funtsezko gaietako bat nazio edo unibertsitate 
mailako proiektuak izan ziren, baita horiek nola kudeatu ere. Gai 
hori asko aipatu zen aurkezpen askotan.

Telegramen Wikimedia+Hezkuntza talde bat sortzeak asko lagundu du hezkuntzaren zaleen eta programen zuzendarien 
arteko komunikazioa hobetzen. 

Wikimedia proiektu eleaniztuna da, eta hori islatu nahi genuen Konferentzian. Horregatik, horrelako hitzaldietan lehen 
aldiz, aldi bereko itzulpena eman zen ingelesaren eta euskararen artean eta euskararen eta gaztelaniaren artean ingelesera. 
Horrela, bertako komunitateak eta nazioarteko gonbidatuek proiektuak hobeto ezagutzeko aukera izan zuten.

Tailerrak
Komunitatearen ekarpenetatik abiatuta, tailerrekin lotutako bi helburu nagusiak hauek zirela ikusi genuen:

• Dashboard erabiltzen ikastea

• Dokumentazio trukaketa hobea eta praktika hobeak - Komunikazio kanalak

Tailer interesgarri batzuk eskaintzen saiatzen ginen, gure lana errazteko. "Dashbaord" izan zen askorentzat punturik 
aipagarrienetako bat, jendez betetako aretoak erakutsi zuen bezala, baina komunitateak erakutsi eta ikasi nahi zituen 
tresna gehiago ere badaude, PetScan edo gure proiektu anaiak kasu.

Komunitatea sortzea
Komunitatearen ekarpenetatik abiatuta, komunitatearen eraikuntzarekin lotutako bi helburu nagusiak hauek zirela ikusi 
genuen:

• Komunitatea eraikitzea: jendea ezagutzea, proiektu berriei buruz ikastea, talentuak partekatzea eta ondo pasatzea.

• Gaitasunak garatzea: komunitateari bere helburuak lortzen lagunduko dioten trebetasunak ikastea

Hitzaldien zatirik onena aurkezleen arteko interakzioan eta 
gizarte ekitaldietan gertatu ohi da. Une honetan proiektu 
berriak egiten dira, ideiak partekatzen dira eta kontaktuak 
hobetzen dira. Horregatik izan genituen gune eta une 
batzuk helburu hori errazteko. Interakzioak onak izan 
zirela pentsatu genuen, eta bideoan grabatu genituen puntu 
nabarmen guztiek erakusten dute aurkeztutako gaien eta 
ikuspuntuen aniztasuna handia izan zela.

Mentimeter aplikazioak emandako erantzunak berrikusten 
baditugu, ikusiko dugu parte-hartzaileetako asko proiektu 
berriak ikasteaz, partekatzeaz eta nahasteaz eta aniztasunaz 
hitz egiten ari direla gure mugimenduaren barruan.

Mentimeterrekin egindako ebaluazio orokorrak ere erakusten du gertaera sozialak oso ondo ebaluatu zirela, eta programa, 
oro har, oso ondo jaso zela.
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Umeak irakurle gisa
Euskarazko Wikipediak Txikipedia garatu du, Wikipedia baten 
barruko lehen haur entziklopedia. Pentsatzen dugu proiektu 
hau interesgarria izan daitekeela beste hizkuntz komunitate 
batzuentzat, eta hezkuntza komunitateari erabat lotuta dagoela. 
Horregatik proposatu dugu gai honi buruzko eztabaida bat 
sustatzea: Haurren entziklopediei eta gure mugimenduarekiko 
harremanari buruzko eztabaida hastea.

Aurkezpen bat eta panel bat egin genuen gai honen inguruan. 
Vikidia, Klexikon, WikiMini eta Txikipediari buruz eztabaidatu 
zen, eta gaiak ekarpen interesgarri batzuk jaso zituen. Litekeena 
da Txikipediaren eredua beste Wikipedietara ere eramatea, eta 
interesa egon zen Italiako komunitatearen aldetik.

Egunek emandakoa bideoan ikusteko aukera duzu:

• Irekiera ekitaldi osoa: https://www.youtube.com/watch?v=0W1wef9-mUE

• Katherine Maherren hitzartze osoa: https://www.youtube.com/watch?v=88mdVUq753I

• Larunbateko laburpena: https://www.youtube.com/watch?v=_G1iyTHhW7w

• Igandeko laburpena: https://www.youtube.com/watch?v=o-NXOwioH1o

Nazioarteko jardunaldiak
Urtero bezala hainbat nazioarteko jardunalditan hartu dugu parte, guk antolatutakoaz gain:

Wikimedia Summit
Urteroko Wikimedia taldeen bilera da Wikimedia Summit. Berlinen ospatzen da, eta mundu osoko ordezkariak doaz, 
parte hartze zuzenarekin. Azken hiru urteotan Wikimedia Estrategia izan da bertan garatu den puntu nagusia. Euskal 
Wikilarien Kultur Elkarteko kide batek nazioarteko Dibertsitate lantaldean parte hartu zuen 2018/2019 ikasturtean, eta 
horregatik Berlinen izan zen, hizkuntza aniztasunaren eta lankideen aniztasunaren aldeko lana egiten.

Bertan ere aurretik aipatutako Hezkuntza Konferentziarako kudeaketak egin ziren, tartean Katherine Maher Wikimedia 
Fundazioko CEOa ekartzeko azken lanak.

Wikimedia Hackathon
Pragan ospatu zen bilera honetan hiru egunez Wikipedia bera hobetzeko lana egiten dute boluntario eta Fundazioko 
langileek. Wikilari batek hartu zuen parte, eta euskarazko Wikipedian hainbat gauza hobetzeko lanak egin zituen, 
tartean lehen aipatu diren kontu teknikoetako batzuk: ORESen Hunspell sartzeko prozedura, iritsi-berrientzako tutoriala, 
Txikipedia hobetzeko kontu teknikoak...

Wikimania
2019an Estokolmon egin zen urteroko Wikimania jardunaldira elkarteko bi kide joan ziren. Hau da bietako batek 
bidalitako txostena, osoena dena:

2019ko Wikimania Estokolmon egin da abuztuaren 14tik 18ra, Estokolmoko Unibertsitatean, goiburu hauxe lagun hartuta: 
Stronger together: Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development Goals, alegia, "Indartsuago elkarrekin: 
Wikimedia, Ezagutza Askea eta Garapen Iraunkorreko Helburuak". Bi euskal wikilari joan gara, biak ere EWKEkoak: 
Iñaki Lopez de Luzuriaga, idazkaria, eta Etor Salazar, batzordekidea. Scandic Continental hotelean hartu dugu ostatu.

14etik 15era, konferentzia aurreko saioak egin dira, eta bi kideok izena emanda genuen arren, nik eskuratu nuen bertan 
parte hartzeko aukera. Aldiz, bertan landutako gaiak ez ziren bereziki interesgarritzat jo. Ondorioz, Konferentziako 
saioetan parte hartu dugu bakarrik, eta izena emateko ordaindu genuen zenbatekoa itzuli izanaren frogagiria bidali zaigu 
(2019-08-23). Abuztuaren 14ean gauean heldu ginen eta, 14-15eko learning daysen ordez, bi wikilariok interesgarri ikusi 
genuen kultura arloko ekintza osagarrietan parte hartzea, antolatzaileek hilaren 15erako antolatutako kultura biretako 
batean (egun osoz), Wikimediara multimedia fitxategiak igo eta idazteko ekintza labur bat ere gehitzen zuena.

Wikimaniako saioak gela eta areto desberdinetan egituratu dira, unibertsitateko hiruzpalau eraikinetan, sarrera eta izen 
emateko mahaia Aula Magnan zegoen arren, metro geltokitik gertu. Ekitaldi eta saioetan, hainbat arlo landu dira. Saio 

https://www.youtube.com/watch?v=0W1wef9-mUE 
https://www.youtube.com/watch?v=88mdVUq753I 
https://www.youtube.com/watch?v=_G1iyTHhW7w 
https://www.youtube.com/watch?v=o-NXOwioH1o 
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guztiak bederatzi arlotan sailkatu dira: ikerketa, 2030 estrategia, hezkuntza, hazkundea, lankidetzak, osasuna, segurtasuna, 
GLAM eta teknologia. Hainbeste gairen artean, aukeratu egin behar zen, eta Etor eta biok saio desberdinetan banatu 
gara. Antolakuntzak ez zuen ia paperik erabili, ezta egitaraurik banatu ere, aurrezte aldera eta jasangarritasunaren alde.

Helburuak

Ez dago helburu zehatzik finkatuta Wikimaniara doazen wikilarientzat. Hala ere, saio eta esperientziatik ikastea, gure 
jardueraren berri zabaltzea, Wikimediako proiektu arteko harremanak lantzea, eta ikaspenen berri komunitateari itzultzea 
jotzen dira partaidetzaren oinarri inplizituak. Etorrek eta biok horretara bideratu dugu gure ahalegina.

Sarrera hitzaldia

Sarrera hitzaldia wikilari guztiei zuzentzen zaie. Aurten, goiburuari lotuta, Michael Peter Edsonek, Nazio Batuen 
Erakundeko Museoaren zuzendariak, egin du aurkezpen hitzaldia, bertan nabarmenduz garapen iraunkorreko helburuak, 
oso egungoa den gaia, Wikimediak bere egin dituena. Helburuok ondorengo taulan laburbiltzen dira:

Garapen jasangarriko helburuak

Bertan, irisgarritasuna, jasangarritasuna, eta berdintasuna nabarmentzen dira ugari. Modu harrigarrian, ez da 
dibertsitateari buruzko aipamenik egin, ezta hizkuntza gutxituei ere. Arretaz jarraitzeko gaia iruditzen zait.

Teknikaren arloa

Teknologia aukera eta bitartekoen ezagutza da gure komunitateak, osotasunean hartuta, bizi duen eskasietako bat. 
Interesgarria zen, alde horretatik, Building Technical Capacity in Smaller Wikis, baita hurrengo aurkezpena ere: Let's 
completely change how templates work.

Proiektu txikiek dituzten teknika arloko eta trebakuntzako beharrizanen inguruan hitz egin ahal izan nuen Wikimedia 
Fundazioko kideekin, aurrerantzean gure komunitatean dauden hutsune horiek betetzeko aukerez, hain zuzen ere.

Estrategia

Estrategia 2030 da Wikimedia mugimendua duela urte batzuk lantzen ari den gaia, mugimenduari norabide bat zehazteko. 
Une honetan, rolak eta ardurak erabakitzeko prozesua da abian, eta ekarpenak espero dituzte abuztuaren 31 arte. Nola 
antolatuko da aurrerantzean mugimendua? Zer eginkizun izango du inork hautatu ez duen Fundazioak? Beste erakunde 
batek hura ordezkatzea proposatu da. Jokoan dira egitura bertikalagoa eman ala, kontrako aldean, deszentralizazioa. 
Horrek erabakimenean eta diru laguntzetan eragingo du, eta proiektu txikiagoak bitarteko zein taldetan (eskualdetan) 
sartuta geratzen diren. Aurkitu hemen informazio osoa eta ekarpena egiteko aukera.

Hizkuntza gutxituak

Hizkuntzek beti jartzen dute hizpidea Wikimediako biltzarretan, tartean direla hizkuntza gutxituak Wikimanian. Why 
indigenous languages matter more (now) and what we can do for them eta Australian indigeneous language on Wikipedia 
kasuistika eta esperientzia desberdinak landu zituzten. Hiztun komunitate batzuek hiztun ugari dituzte (44 milio arte), 
baina estandarizaziorik ia ez, eta beste batzuk, Australian, adibidez, nyungar hizkuntzak milaka gutxi batzuk, 1980ko 
hamarkada arte errepresio gogor bat jasan ondoren.

Hizkuntza gutxituetako proiektuen arteko bilkurak eta kontaktuak egiteko modua ez da automatikoa, baina Tartarstango 
ordezkari Fahrad Fatkullin, 2018 Urteko Wikilari hautatua, eta Indiako Subhashish Panigrahirekin bilkura informal bat 
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deitzea lortu nuen. Zazpi pertsona inguruk parte hartu genuen. Bertatik Telegram talde bat sortzeko erabakia atera zen, 
gero talde formalago bat osatzeari begira.

Gerora, Telegram horretara mundu osoko kide gehiago bildu dira, eta etorkizunean Gai Talde bihurtzeko aukera ere 
aztertzen ari gara. Askotariko problematikak biltzen dira bertan, hasi CAWPtik eta hiztun gutxi batzuk dituzten Wikipedia 
proiektuetaraino.

Edizio segurtasuna eta eztabaidak

Urtero errepikatzen den gai bat da edizioaren inguruan sortzen diren gatazkak, iruzurrak, jarrera toxikoak, eta segurtasun 
arazoak. Turkiako Wikipedia blokeatuta dago. Ez zaigu oharkabean joaten Euskarazko Wikipediak orain gutxi turkierazkoa 
gainditu duela artikulu kopuruan. Oso txalotuak izan dira turkiar wikilariak; kezka handia da egoera honengatik. Eduki 
kalitatea neurtu eta bandalismoa eraginkortasunez detektatzeko tresnak aurkeztu dira Understand content moderation 
on English Wikipedia.

Hurrengo saioan, erabiltzaile faltsu edo sockpuppet direlakoen inguruko problematika azaldu da. Haiek detektatzeko 
algoritmoak, estatistikak eta hartu beharreko jarrerak: berehala debekatu ala jarraipen bat egin? Gai horiek Ingelesezko 
Wikipediari eragiten dioten batez ere.

Urtero bitan ohi duen bezala, Wikimedia Fundazioak txosten bat argitaratu du proiektuetako gardentasunaren inguruan. 
Bertan azaltzen dira Fundazioak edukia kentzeko eta erabiltzaileen datuak emateko jaso dituen eskaerak, baita horien 
inguruan nola jokatu duten ere. Askotan eskaera horiek biografiei buruzkoak dira. Txosten osoa nahi duenak eska 
diezadala lasai, ez dirudi une honetan Commonsen eskueran dagoenik.

Wikimedia Educationeko tresnak

Hezkuntzak indar handia hartu du Wikimedia mugimenduan, eta bere proiektua du, baita lantaldeak ere. Horietan parte 
hartzera deitu dute. Wikipedia erraz eta eginkorki zabaltzeko bitartekoak azaldu ziren, hala ikasleentzat nola irakasleentzat. 
Gainera, gurean 2017an itzuli eta martxan jarritutako Dashboard, edo (gurean) Arbela, baliatzeko azalpenak eman ziren, 
baita azken berrikuntzak ere.

Aldi berean, Event Metrics aurkeztu zen, estatistika-neurgailu bat, Arbelaren aldean aldekotasunak eta eragozpenak 
dituenak. Melissa Guadalupek eta Dominique Theisek egin zituzten aurkezpenak, besteak beste. Hau oso baliagarria izan 
zen Arbelako garatzaileekin harreman zuzena izan eta gure Arbeleko arazo batzuk konpontzeko (itzulpenak).

Beste ekintza batzuk

Denbora arazoak direla eta, ez zen modurik izan poster bat egin eta aurkezteko. Aldiz, antolatzaileek aukera ederra 
eman zuten guk, eredu bati lotuz, bidalitako informazioa poster batean jartzeko, eta posterren leku batean jartzeko, beste 
hainbat proiekturekin batera. Gurea ere han izan zen, beraz, azken hilabeteetako lana laburbilduz eta erakutsiz.

Wikitongues ekitaldi guztietako parte-hartzaile bat bihurtu da. Lehen aldiz, Wikimania 2017an egin nuen harremana 
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haiekin. Munduko ahotsak grabatzen dituzte. Egitasmo senide batean, Subhashish Panigrahik berdin egiten du. Bientzat 
ere, euskal kantu bana abestu eta grabatu nituen, lizentzia askez argitaratzekoak. Mossab Bonatentzat, Wikimedian parte 
hartzera unibertsitateko ikasleak animatzeko aurkezpen bat grabatu nuen euskaraz eta ingelesez.

Bestetik, Estokolmora baino lehen, elkarrizketa bat hitzartu nuen Berlingo ekoizle batekin, Maria Teresa Curzio zuzendari 
duela, Wikipediari buruzko dokumental baterako. Elkarrizketa euskaraz egin nuen, gaztelaniara esanahia itzuliz. EN 
eta EU WPko gaiak aipatu nituen luze iraun zuen elkarrizketan, tartean dela norbanakoek zein botere publikoek beren 
gailuetan ezarpenak/euskarria euskaraz jartzeko premia, euskarazko ikustaldi kopuruak handitu eta euskara mundu 
digitalean abantzatzeko.

Azken egunean, jaialdia egin zen Nordic Museet dotorean. Bertan, beste proiektuetako hainbat kiderekin egoteko aukera 
izan genuen. Aipagarria da teknika aldetik Kitxuazko Wikipedia eta hizkuntza hornitzeko eta ahalduntzeko lanean 
dabilen Elwin Huamanekin egindako harremana eta gogoetak.

Zabalkunderako dugun materiala eraman nuen Estokolmora, baita azken egunean ere Aula Magnan jarri ere jendeak har 
zitzan: EU Wikipediaren ediziorako gidaliburua, eta gure arkatz bereziak.

Ondorioak

Saio eta ekitaldi guztiak ez dira kalitate edo probetxu berekoak izan, batzuek ekarpen edo esanahi txikia dute EU 
wikilariontzat. Oro har, aberasgarria izan da, eta gehiago ikasteko modua eman digu bi wikilarioi, baita aurrera egiteko 
inspirazioa eman ere. Euskarazko Wikipediak toki egoki eta esanguratsu bat izan du konferentzian, baina faltan eman 
da gure proiektuari buruzko aurkezpen bat. Egiaztatu ahal izan dugu Euskarazko Wikipedia balorazio oso ona duela, oro 
har, Wikimediako komunitatean.

Ikaspen teknikoak ere jaso ahal izan ditut, eta horien gabeziak konpontzeko bideak aztertu eta ireki. Bi EU wikilarion 
arteko elkarrekintza oso positiboa izan da gainerako kideekin harremana egiteko orduan ere. Gure parte-hartzeak bide 
berriak irekitzen eta orain artekoak finkatzen lagunduko dituelakoan nago. Ezin dut aipatu gabe utzi beste EU wikilariek 
orain arte munduko wikilarien artean utzi duten estimua, aztarna eta irudi bikaina.

Wikidata Konferentzia
Urrian Wikidata Konferentezia ospatu zen Berlinen, 
bigarren aldiz. Bertan gai asko aipatu ziren, eta euskarazko 
Wikipedia behin baino gehiagotan agertu zen praktika onen 
zerrendan. Alde batetik, txantiloiekin egiten dugun lana 
goraipatu zen berriro ere, euskara (eta katalana) adibide gisa 
jarriz. Baina oraingo berrikuntzarik handiena lexemak dira, 
hitzen inguruko informazio egituratua, makinek ulertu ahal 
izateko. Elhuyarrekin egindako lana aurkeztu genuen bertan, 
eta euskararen presentzia nola hobetu den txalotu zuten 
plenarioan, bereziki esanahiei dagokionez. Ziurrenik tresnak 
jarriko dira hurrengo hilabeteetan informazio guzti hori 
hobetu erabili ahal izateko, eta euskara puntan egongo da.

Viquitrobada
Wikilari batek parte hartu zuen Kataluniako Amical Wikimedia 
elkarteak urtero antolatzen duen jardunaldian. Txikipediari buruzko interesa zuten, eta horren inguruan hitz egin zuen: 
nola kudeatzen den, zein den ideia eta zeintzuk diren aldeko eta aurkako irizpideak. Katalanezko Viquipedian ere antzeko 
proiektu bat egiteko lanean ari gara.

Garabide
Garabiderekin bide berri bat ireki dugu Hego Amerikako proiektu bat laguntzeko. Bestetik, urtero egiten duten Aditu 
programan ere parte hartu dugu, hainbat hizkuntza gutxituetako aktibistei Wikipedian egiten duguna azaldu eta 
eurentzako proiektu bat egiten laguntzen.

Wikiwuj proiektua jarri dugu martxan, elkarrekin egindako lan bat. Proiektu honetan Mexikoko kaktxikel maia lagunduko 
dugu hezkuntza eta Wikipediaren arteko lotura indartzen. Hau da eurek idatzitakoaren sarrera (gaztelaniaz):
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Beste elkarlan batzuk

Nafarroako Gobernua
Nafarroako Gobernuarekin formakuntza saioak abiatu ditugu, Bigarren Hezkuntzako irakasleak Wikipediara hurbiltzeko 
asmoz. Proiektu honen baitan bost ikastetxek hartu dute parte eta 2020an itxiko da lehen proba hau. Ikasleen helburua 
Txikipedian editatzea izango da, bereziki euren inguruko gaien inguruan, baina irekita dago. 

Proiektua bultzatzeko Eusko Jaurlaritzarekin daramagun programa orokorreko materiala erabili dugu ere. 

Arabako Foru Aldundia
Arabako Foru Aldundiak ere irakasleen formakuntza nahi zuen, Berritzegunearekin batera. Saioak eskaini ziren 2019an 
zehar irakasleek Wikipedia ezagutzeko helburuarekin, gerora ere proiekturen bat garatzeko aukerarekin. Bi saio egin ziren, 
lehenengoa Gasteizko Berritzegunean; bigarrena, Laudioko BHIn. Bigarren horretara Aiaraldeako hainbat ikastetxetako 
irakasleak agertu ziren.

Formakuntza saioak interesgarriak izan ziren, eta irakasleen aldetik formakuntza hori eskertu zen, baina zailtasunak 
ditugu oraindik formaziotik programa batera pasatzeko. Irakasle horiek, gerora, ez dute ezer egituraturik egin euren 
ikasleekin, eta eurak ere ez dira editore bilakatu.

Hala ere, guretzat interesgarria izaten jarraitzen du irakasleek formakuntza jasotzea, bereziki hezkuntzaren eta 
Wikipediaren arteko harremana sendotu nahi dugulako.

 
Fortalecimiento de las Wikipedias en idioma maya kaqchikel, maya q’eqchi’ y maya k’iche’  

desde la Universidad Maya Kaqchikel UMK Chi Xot

La revitalización de los idiomas originarios/minorizados es una urgencia que no puede continuar esperando. La 
hecatombe de la invasión, la colonización, la colonialidad moderna, los efectos de la globalización y el modelo 
económico represivo bajo el que sobreviven los pueblos originarios propician el escenario perfecto para el deterioro 
de su lengua ante la lengua dominante. Es justo la situación del idioma maya kaqchikel, que se habla en la parte 
central de Guatemala.

Aunque las cifras del último censo indican que el maya kaqchikel tiene alrededor de 450 mil hablantes1, la 
UNESCO lo ha catalogado como Vulnerable, entre otras razones, porque la transmisión familiar de la lengua2 está 
desapareciendo, aún en los municipios donde los hablantes superan el 80% de la población. Ante esta situación 
alarmante, se hace imperativa la construcción de herramientas y el diseño de alternativas para la revitalización 
lingüística.

En este sentido, cabe resaltar diversos esfuerzos que se han venido realizando durante décadas por organizaciones 
y diversas entidades en favor de la lengua, pero que no han sido suficientes. El desplazamiento lingüístico sigue 
imparable. Recientemente surge la Universidad Maya Kaqchikel –UMK– con el objetivo de forjar profesionales que 
tengan la capacidad de desarrollarse de forma natural en los saberes, las prácticas, la cultura y el pensamiento maya, 
mediante el uso de la lengua kaqchikel. De ahí surge la iniciativa de realizar esta modesta intervención centrada 
en el fortalecimiento de la lengua en los entornos digitales, específicamente en el fortalecimiento de la Wikipedia 
en kaqchikel Wikiwuj. Cabe destacar que esta intervención no es parte de un Plan Estratégico de Revitalización 
Lingüística, ni se desprende de alguna Política Lingüística o de algún programa específico. Se trata de un proyecto 
bastante puntual con una duración corta y acciones específicas, pero que espera incidir en el fortalecimiento de la 
Wikipedia en el idioma maya kaqchikel, Wikiwuj.

Aun así, este proyecto se constituirá en una herramienta importante para la revitalización lingüística del idioma 
maya kaqchikel, probablemente hasta un referente para las demás lenguas mayas y será un fruto más del pequeño 
árbol llamado Universidad Maya Kaqchikel.

Cabe resaltar, además, que esta intervención está en el contexto del Curso Intensivo de Revitalización Lingüística 
(ADITU) propiciado por la institución Garabide y la Universidad Mondragon del País Vasco, en el cual, el docente 
responsable es participante.
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Bizkaiko Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundiarekin, eta zehatzago izanda Alkarbiderekin, emakumeen biografiak Wikipediara igotzeko 
programa bat jarri dugu abian 2020ra begira. Hala ere, 2019an egin da proiektuaren garapena. Momentuz bi herrik eman 
dute izena, eta beste bitan emakume taldeak egitea izango da helburua. 

Hau da eurei egindako proposamena:

Wikipedia, hezkuntzarako tresna

Wikipedia eta bere inguruan dauden beste proiektuen helburua munduko gizaki guztiek ezagutza guztia askatasunez 
partekatzea da. Bere hasieratik entziklopedia bat egitea izan da proiektu nagusia, munduko ezagutza guztia biltzen duen 
entziklopedia bat; eta hasieratik bertatik izan du harreman estua hezkuntzarekin, bai ikasleek kontsultarako tresna gisa 
erabili dutelako (hasiera batean irakasleen gomendioen aurka) baita irakasleek hezkuntzaren barruko elementu gisa 
ulertu dutelako.

Harreman hori gero eta estuagoa da, irakasle askok ikusi dutelako ikasleak edukiaren sortzaile izan daitezkeela, 
kontsumitzaile huts izan beharrean. Munduko leku askotan antzeko proiektuak garatu dira azken urteotan, irakasleak 
trebatu eta ikasleek Wikipedia erabiltzen ikas dezaten. Honela, ikasleek hainbat konpetentzia digital bereganatzen dituzte, 
P21 marko pedagogikoak proposatzen dituen XXI. Mendeko konpetentzia digitalen barnean: pentsamendu kritikoa eta 
iturrien balorazioa, komunikazioa eta elkarlana ikasketaren berrikuntzaren eremuan; informazio alfabetatzea, media 
alfabetatzea eta alfabetatze digitala XXI. Mendeko alfabetatzearen eremuan; interakzioa, produktibitatea, ardura eta 
eztabaidarako gaitasuna bizitzarako konpetentzien eremuan.

Gazteek konpetentzia hauek lortzeko, hala ere, gida bat behar dute: izan irakaslea, denbora libreko arduradun bat, 
liburuzaina edo wikilari boluntario bat. Wikipedia edonork hobetu dezake, baina hobekuntza emateko prozesua bera 
gidatua izan behar da.

Emakumeak Wikipedian: genero arrakala

Wikipedian munduko ezagutza guztia bildu nahi dugu, baina ezagutza horrek, orain arte, gizonezkoen mundua islatu du. 
Testuliburu, komunikabide eta entziklopedia tradizionaletan gizonezkoak dira nagusi. Wikipedia mundu horren ordezkari 
bat baino ez da eta, horregatik, gure biografien gehiengoa gizonezkoak dira.

Gai honen inguruko kezka piztu da azken urteotan, eta ikerketa ugari egin dira. Euskarazko Wikipedian une honetan 
biografien %16,58 baino ez dira emakumezkoak; orokorrean antzeko portzentaiak aurkitzen ditugu gainontzeko 
hizkuntzatan, euskarak 84. postua du emakumezkoen errepresentazioan. 

Arazo honi gehitu behar diogu ditugun emakumezkoen biografiak norenak diren: gizonezkoen artean politikari, idazle eta 
lan intelektualak egiten dituztenak ohikoak diren bitartean, emakumeen artean aktore, modelo eta abeslariak ohikoagoak 
dira. Emakumeen errepresentazio honi buelta emateko eredu berriak bilatu eta euren biografiak egitea funtsezkoa da.

Martxoa eskolatan: emakume erreferenteak bilatzeko zailtasuna

Azken urteotan ohitura sortu da ikastetxeetan martxoaren 8a gerturatu ahala emakumeen biografiak ikustarazteko, 
emakume erreferente batzuk ikasleei emateko asmoz. Hala ere, erreferente horiek errepikatzen dira, eta azkenean rol 
gutxi batzuk baino ez dira ikustarazten. Herriko emakume erreferenteen biografia interesgarriak bilatzea ariketa zaila da, 
baina saiatzen diren ikastetxeetan datu interesgarriak ere lortzen dira. 

Emakumeak Wikipediara programa

Programa honen helburua aurretik aipatutako bi gakoei aurre egitea da: alde batetik Wikipedia eta hezkuntzaren 
arteko harremana estutzea, Bizkaiko ikasleak Wikipedian lanean jarrita eta, bestetik, eurek egindako lanaren ondorioz 
emakumeen biografia gehiago egitea.

Programa hau egiteko bi aukera aurkezten ditugu: ikastetxeetan lantzea, irakasleen bidez edo aisialdi ekimen gisa, 
eskoletan edo beste guneren batean. Bietan, hala ere, publiko berbera ikusten dugu helburu gisa: DBHko eta Batxilergoko 
ikasleak. Orain arte izan dugun esperientzia ikusita, ikastetxeetan lantzeak aukera gehiago ematen dituela uste dugu, 
baina aisialdiko talde motibatu batek ere helburuak lor ditzake, ezbairik gabe.

Lehenengo pausoa programan parte hartu nahi duten herriak identifikatzea izango da. Herri hauek egin beharrekoa izango 
da euren helburua zein den zehaztea, eskola bateko irakasleak edo aisialdiko planteamendu bat. Bi kasuetan herriaren 
esku egongo da kontaktuak bideratzea, gerora ikasleekin egon behar direnek Wikipedian eta Txikipedian formazioa jaso 
dezaten. Ikastetxe bakoitzak proiektua garatuko duen pertsona bat izango du, izan irakasle edo aisialdiko pertsona bat, 
kontaktua bideratu ahal izateko. Hala ere, interesgarriena izango da gutxienez bi arlotako kontaktua izatea: bata euskara 
arloari lotuta, biografiaren arloari lotuta bestea. 
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Ondoren, interesa duten ikastetxeetako pertsona horiekin formazio saioak egingo ditugu, ahal izanez gero eskualdetan 
bilduta, saio gutxiago izan daitezen. Saio horretan ikasiko da nola erabiltzen den Wikipedia, nola landuko genukeen 
proiektua ikasleekin (bi kasuetan) eta nola bilatu falta diren emakumeen biografiak. 

Formakuntza honen gakoetako bat elkarrekin ikastea izango da. Formakuntza jasotzen duen pertsonak bere inguruan 
nola garatuko duen pentsatuko du, eta berak ere saiakera bat egin beharko du, gutxienez, emakumeen biografia bat 
landuz, praktika gisa. 

Martxoa bitarte ikastetxeetan biografiak egingo dira, ikasle eta irakasle/hezitzaileen artean. Biografia horiek egiteko 
modurik eraginkorrena izan ohi da euskara ikasgaiaz gain dagokion arloko (historia, teknologia, zientzia...) irakaslea 
inplikatzea. Hala ere, irakasle bakarrarekin ere egin daitekeen lana da, noski. Hezitzaileekin egingo balitz, lana egingo 
duen taldearen mekanika ere sortuko da tarte honetan. Parte hartzen duten ikasleek hitzaldi bat jasoko dute tarte 
honetan, euren ikastetxean. Horretarako, Euskal Wikilarien Kultura Elkartean proiektua garatzen duen pertsonaren eta 
ikastetxearen artean data bat adostu beharko da.

Azkenik, martxoaren 8aren inguruan biografia horiek igo eta ikustaraziko genituzke. Igotzeko prozesuan laguntza 
teknikoa egongo litzateke. Guztion artean igotzen diren biografia horiek zenbatu eta prozesu honek duen garrantzia 
publiko egiteko prentsaren aurreko adibide bat egingo litzateke amaitzeko.

Elhuyar
Elhuyar Fundazioarekin lan interesgarria egin dugu aurten. Wikidatan orain dela bi urte hitzak igotzea posible da, lexema 
moduan. Lexema horiek definitzea posible da, makina batek uler ditzan. Euskarak dituen zailtasunak direla eta, horrelako 
lan bat egiteko laguntza behar genuen, eta Elhuyar Fundazioarekin jarri ginen harremanetan. Ondorioa ikusgarria da: 
euskara da, une honetan, esanahi gehien dituen hizkuntza Wikidatan.

Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen eta Elhuyarren arteko lankidetzari esker, Elhuyarren Ikaslearen Hiztegiko 
hainbat hitz edo lexema (izen kategoriakoak) gehitu ditugu Wikidatan. Guztira, 10.000 lexema, bakoitzaren 65 forma 
(deklinabideko kasu guztietakoak, singularrean, pluralean eta mugagabean) eta haien definizioak gehitu ditugu.

Lan honi esker, orain errazagoa da euskarazko hitzak identifikatzea Wikipediako testuetan esate baterako, eta laster 
aukera izango da garapen teknologiko berriak egitea datu-base horietatik abiatuta.
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Grafika honetan goian agertzen den puntu bakarti hori da euskara: esanahi gehien dituen hizkuntza da, eta lexema gehien 
dituen laugarrena.

Momentuz igo diren hitzak, programa honen bidez, gehien erabilitako izenak izan dira, eta bigarren fase batean igoko dira 
beste milaka izen batzuk eta adjektiboak. Beste bide bat erabilita, wikilarien laguntzari esker, aditzak eta euren formak 
igo dira. Hau da euskararen egoera orain Wikidatan:

Bestetik, orain bi urte Elhuyarrekin egindako Wikispeech aplikazioak aurrera egin du, baina oraindik Suediako wikilarien 
eta Wikimedia Fundazioaren esku dago bera inplementatzea. 2020an izango dela uste dugu, baina ez da ziurra, segurtasun 
froga guztiak pasa behar baititu.
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Tokikom
Tokikom komunikabide sarearekin proiektu bat garatu dugu euren herri komunikabide bateko artxiboa hilabete batez 
digitalizatu eta zer aurkitu daitekeen neurtzeko. Orain arte artxibo zaharren digitalizazioa egin izan da, bereziki Gipuzkoan 
oraingipuzkoa.eus programaren baitan. 2000ko hamarkadatik aurrera kamara digitalak eta eskanerrak ohikoak izan dira, 
eta Wikimedia Commons jada jaio zenez jende askok egin du bere ekarpena hor. Baina bada tarte bat lantzeko bereziki 
zaila dena, 1970-2000 urteen artekoa. Bertan Euskal Herrian gauza asko gertatu dira (beste herrietan bezala) baina 
testigantza grafikoak oso urriak dira, copyrighta dutelako edo ez daudelako eskaneatuta. 

Helburu horrekin Aiurri aldizkariarekin hasi genuen ikerketa lan hau. Aiurrik 1994tik aurrera artxibo zabala dauka, oso 
ondo antolatuta eta argitaratutako albisteei lotuta. Modu honetan, artxibaketa lana beste batzuetan baino errazagoa zela 
pentsatu genuen, eta lehen proiektu honetarako esperientzia ona, praktika ona baita eurena. 

Hilabete batez digitalizazio eta artxibatze lana egin zuen Aiurrik, gure laguntza ekonomiko eta teknikoa erabilita. Eduki 
hori guztia Wikimedia Commonsera igo zen: 1.177 argazki, bi urte eta erdiz eginikoak, euren aldizkariei lotuta. Aldizkari 
horiek ere Commonsera igo ziren eta, ondoren, sarrera eratu genuen Wikitekan.

Argazkien artean harribitxiak daude, orain arte argazki librerik ez zuten euskal kulturako pertsona garrantzitsu batzuk 
barne. Bertsolari, idazle eta musikari batzuen gaztetako irudiak aurkitzea posible izan da. Eta mugimendu sozial batzuen 
lehen argazki libreak ere horrela eskuratu ditugu. 

Argazki hauetako batzuk erabiltzen hasi gara jada artikuluetan, baina garrantzitsuena da artxibaketa lan hori egin ahal 
izatea, etorkizunean eduki librea biderkatzeko. Lehen emaitza honetan ikasitakoarekin, 2020an beste proiektu batzuk 
garatzeko aukera ikusi dugu Tokikomekin batera.

Wikiteka
Wikiteka gure testu libreen biltegia da. Orain arte testu gutxi batzuk igo dira, baina pixkanaka hazten jarraitu du. 2019an 
bertan testu gehiago egoteko baimenak lortzen aritu gara, euskarazko testu libreak, bereziki modernoak, gutxi baitira. 
Horrela, Klasikoen Bilduman argitaratutako hainbat testuren baimena eskuratu dugu, eta espero dugu 2020an horiek 
guztiak igotzeko aukera izatea.

Dionisio Amundarainek itzulitako Biblia ere pixkanaka ari gara igotzen bertara. Etorkizunean Bibliaren bilaketa euskaraz 
egin ahal izateko tresna berriak izango ditugu honi esker.

Ahotsak
Ahotsakekin berriro ere proiektua garatu dugu aurten, hainbat pertsona ezagunen inguruko bideoak igotzeko Commonsera 
eta Wikipediara. Hauxe da eurek egindako memoria:

Badihardugu euskara elkarteak eta Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak hitzarmena egin dugu aurten, 2019. urtean, 
AHOTSAK.EUS proiektutik sortutako 75 bideo igotzeko Euskarazko Wikipediara. Lana arrakastaz amaitu da.

ahotsak.eus Euskal Herriko Ahotsak proiektuaren helburua ahozko ondarea jaso eta hedatzea da. 2009tik hona 
elkarrizketa mordoa egin ditugu, bereziki adinekoei baina baita heldu eta gazteei ere, ahozko ondarea jasotzeko. Eta 
beste batzuek egindako grabazio ugari jaso ditugu, gure webgunea sarean dagoen artxibategia delako, guztion eskura. 
Ahozko ondarearen on-line artxibategia da, edukiak lizentzia librearekin banatzen dituena. Gure filosofia eta Euskarazko 
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Wikipediarena bat datoz: elkarlana, eduki libreak, jakintza partekatzea; guztion artean guztiontzat.

Ahotsak.eus proiektuan jasotako materiala Euskarazko Wikipediarako egokitzea interesgarria iruditzen zitzaigun 
bi aldeei. Izan ere, Euskarazko Wikipedian txertatzeko moduko material ugari dago. Orain arte 5.850 pertsona baino 
gehiagoren testigantzak ditugu batuta, eta 52.600 bideo pasarte baino gehiago daude sarean ikusgai, denak euskaraz. 
Bideo horietan hainbat gairi buruz hitz egiten dute hiztunek (400dik gora gai kode ditugu).

2019an egindako lanak
2019an, Badihardugu Elkarteko Irati Lizeaga "wikilari egoiliar" bihurtu da, eta bera arduratu da Ahotsak.eus proiektuko 
ondarea Wikipediarako egokitzeaz: 75 bideo-pasarte aukeratu eta Wikipediara igotzeaz, eta bideoekin lotutako testuak 
sortzeaz. Hau da 2019rako proposatu dugun lan-ildoa:

Euskal Herrian esanguratsuak (izan) diren pertsonen biografiak:

Ahotsak.eus proiekturako elkarrizketatutako lekukoen artean euskararen eta euskal kulturaren ikuspegitik interesgarriak 
direnak identifikatu ditugu. Esanguratsuak. Zeresana (izan) dutenak. Euskal Herriko lurralde guztiak izan ditugu kontuan, 
eta hainbat arlo: politika, kultura, euskalgintza, kirola, herrigintza... euskarazko testigantzak izan dira betiere.

Ahotsak.eus proiektuan elkarrizketauta ez dauden baina interesgarriak diren pertsonaia historiko batzuk ere identifikatu 
ditugu, haiei buruzko testigantza interesgarriak topatu ditugun kasuetan. Adibiderako: Maria Dolores Agirre, Elbira 
Zipitria eta Maria Dolores Goya.

Behin aukeraketa eginda, grabazioak aztertu, eta bideo-pasarte on bana aukeratu dugu. Batzuetan grabazioak landuta 
egon dira, eta bideo-pasarteak online dituzte, baina beste askotan grabazioa landu egin behar izan dugu (minutuz minutu 
entzun eta aztertu) pasarte on bat aukeratu eta editatzeko, berariaz Wikipediarako.

Euskarazko Wikipedian jadanik biografia-orria eginda duten ala ez begiratu dugu. Kasu honetan, biografia aurretiaz 
egina zutenen bideo-pasartea jarri dugu.

Bideo pasarte bana aukeratu dugu gehienetan, baina kasu bakan batzuetan bi bideo jartzea erabaki da, informazioa osatze 
aldera (adibidez, Irati Andaren kasuan). Iraupenari dagokionez, 2-3 minutuko pasarteak lehenetsi dira, salbuespenak 
salbuespen. Kasu batzuetan bideo luzeagoak ere jarri ditugu, pertsona ezagun horien inguruko bideo tematikoak aurrez 
editatuta izan ditugunean, haien artean, Migel Gallastegi, Arantxa Urretabizkaia eta Bittor Kapanaga.

Hauek dira hitzarmen honi esker 2019. urtean elikatutako sarrerak:

Abelino Barriola
Aitziber Garmendia
Amale Arzelus
Ana Etxaide
Ander Arzelus
Arantxa Gurmendi
Arantxa Urretabizkaia
Ardanza
Basarri
Bittor Kapanaga
Blanca Urgell
Carmelo Cedrun
Deunoro Sardui
Digna Garitaonandia
Elvira Zipitria
Fariba Sheikhan
Ibarretxe
Imanol Epelde
Imanol Lazkano
Iñaki Alkiza
Iñaki Garmendia
Iñaki Martinez de Luna
Irati Anda (2)
Jean Louis Davant
Jerardo Elortza

Jose Angel Irigarai
Jose Mari Velez de
Mendizabal
Jose Migel Barandiaran
Josu Zabala
Joxe Mari Carrere
Juan Jose Agirre
Juan Mari Irigoien
Julen Telleria
Karmele Esnal
Karmele Jaio
Katalina Eleizegi
Koldo Mitxelena
Kontxita Beitia
Kristina Mardaras
Lasarte (bertsolaria)
Lazkao Txiki
Leon Bilbao
Lopategi
Lucia Areitioaurtena
Luxiano Juaristi
Maddi Sarasua
Manex Agirre
Mañukorta
Maria Dolores Agirre

Maria Dolores Goya
Miel Anjel Elustondo
Migel Gallastegi
Mikel Urdangarin
Miren Egaña Goya
Nemesio Etxaniz
Oihane Perea
Onintza Enbeita
Patri Urkizu
Patxi Etxeberria
Piarres Lartzabal
Pierre Urte
Ramon Saizarbitoria
Ramon Zubizarreta
Sakabi
Serafin Basauri
Toribio Altzaga
Txirrita
Txomin Garmendia
Uxue Alberdi
Uztapide
Xabier Amuriza
Xalbador
Xurdo: 1957 batel txapelketa
Zuhaitz Gurrutxaga




