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Has gaitetzen elkartea ezagutuz. Nortzuk osa
tzen dute elkartea eta zein da bere funtzioa?
Eus kal Editoreen Elkartea (EEE), 1984an sor tu
ta ko elkartea da, euskaraz argitaratzen du ten 
ar gi taletxeak biltzen ditu. Euskarazko ar gi tal
pe nen sustapena eta zaintza ditu helburu na
gu si, eta, horiekin batera, elkartekideen babesa, 
or dez karitza eta koordinazioa.

80. hamarkada arte euskara eta produkzioa ia 
de be katua egon zen, argitaratzea oso zaila zen, 
zen tsura larria pasa beharra zegoen. Desertu 
kul tural batean ginen, dena egiteko zegoen, 
eus kal instituzioak ere garai horretan jarri ziren 
mar txan, beraz indarrak batu behar ziren, denen 
arte an, gizarte zibila eta instituzioak, egituratu 
behar genuen euskal kulturaren etorkizuna, eta 
ho rren barruan euskal produkzio editoriala. Eus
kal kultur politika amankomunatua eta be rria 
martxan jartzeko asmoekin  hasi ginen; au rre ra 
pauso batzuk lortu ziren baina ez nahi koak.

Tamalez, gure eginkizuna ordezkaritza eta koor
dinazio lanetara mugatzen da ins ti tu zio e kin; 
areagotu beharko genuke harremana, orain dik 
euskal kulturpolitika iraunkor bat gau za tzeko 
dugu eta.

Elkartea osatzen duten argitaletxeak hogei dira; 
Al ber dania, Denonartean, Elhuyar, Elkar, Erein, 
Gaumin, GiltzaEdebé, Euskal Herriko Ikastolak, 
Ibai zabal, Idatz, Igela, Ikaselkar, Labayru, Mee
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ttok, Mezulari, Ostoaketor, Pamiela, Ttar ttalo, 
Txa la parta eta UEU.

35 urte dira elkartea abiatu zenutenetik. Zein 
ba lo razio egingo zenuke gaur arteko ibil bi deaz?
Ni re us tez bide luzea eta emankorra izan da, el
kar te a ren bitartez pauso garrantzitsuak eman 
dira euskal liburuen produkzioa egonkortzeko, 
gizarteratzeko, koordinatzeko, hitz batean nor
ma li zatzeko.

Adibide batzuk edo lorpen batzuk aipa tzea rren:
− Instituzioekin harremanen ondorioz la gun

tzak gau zatu dira zenbait arloetan:
− Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailarekin EIMA 

laguntzak es ko le ta ko liburuak gau za tze ko.
− Eusko Jaurlaritzako Kultura sailarekin, euskal 

liburuen pro duk zio a  ren tzako laguntza.
− Par te hartu dugu irakurketa planetan.
− Eliburutegiaren osaketan ere aritu gara.
− Kul tura auzolan proiektuan partaide izan ga

ra, eta gara.
− Na zioarteko azoketan presentzia; Frankfourt, 

Bo lonia, Liber, Guadalajara.
− EKKI sortzaileen eskubideak defendatzeko 

era    kun  dearen sorkuntzan parte hartu ge nu en.
− Euskal kulturarentzat hain garrantzitsua den 

Du rangoko Azokaren antolatzailea den Ge re
dia  ga elkartearekin aholku lana.

Hemen garrantzitsuenak aipatu ditut, ba daude 
beste zenbait, hala nola Aldundiekin ha rre ma
nak, beste zenbait elkarteekin ha rre ma nak, ka
ta lo goak, eta abar.

Eta zein da gaur egun euskal liburuak bizi duen 
egoera?
Gazigozoa dela esango nuke, alde batetik sor
kun tzan inoiz izan dugun idazle, itzultzaile edo 
marrazkilari maila altuenean gaude, bai ko pu ru
an eta baita kalitatean ere. Hasi zirenak hor di ra 
eta gazte asko eta kalitatezkoa hasi berri da.

Bestetik, kultura kontsumoan izugarrizko al
da  ke  tak daude, etengabe aldatzen ari direnak, 
gaur  koak, behar bada, bihar ez du balioko. Li bu

ru di gi tala dela, pirateria dela, doakotasuna eta 
mai    le gua dela irakaskuntzan, gailu digitalak, pla   
ta  for ma berriak… behar eta erantzun be rri ak sor 
tu dira eta horren ondorioz liburuen ira kur ke  ta 
sufritzen ari da, salmentak jaisten ari dira, ino lako 
ordezkapenik gabe, kolokan ja rriz zen bait ar  gi
taletxe, banatzaile edo liburuden den etor ki zu na.

Arazo hau ez da bakarrik euskal kulturarena, 
oro korra da, berdin gertatzen da kulturahiz
kuntza hegemonikoetan ere. Diferentzia bo lu
me nean dator, kultura handiak, nolabait esateko, 
ba dau kate oraindik non galdu, nola moldatu, 
gu rea txikia izanik zailagoa daukagu. Gurea 
oso atomizatua dago, bezeroak ere ez dira asko, 
kos teak handiagoak dira, baina ez salneurriak. 
Aldaketa momentu garrantzitsu batean mur gil
du ta gaude eta inork ez daki zehatz mehatz zein 
no rabide hartuko duen, beraz argi eta zuhur jo
ka tzea tokatzen zaigu.

Zein dira euskal liburugintzaren erronkak? No
la irudikatu behar dugu etorkizuna?
Gal dera zaila, etorkizuna irudikatzen jakingo 
bagenu, ez litzake gehiago etorkizuna izango, 
gaur ko parametroetan lan egingo genuke eta 

kito. Etorkizuna beti izan da zalantza handikoa, 
al de batetik beldurtzen gaitu eta bestetik au ke
rak ematen dizkigu. Azken honetan oinarritu 
behar gara, hartu dezagun apustu bat bezala 
au ke rak ondo baliatuz. Mehatxuak handiak dira 
eta, beraz, ausardia eta lasaitasuna, biak erabili 
behar ko ditugu.

Eta euskal liburugintzaren erronka nagusia 
“ikus  ga rritasuna” da. Ikusten ez dena ez da exis
ti tzen, gaur egunean estatu maila 80.000 ti tu lu 
baino gehiago argitaratzen badira eta ho rie ta tik 
1.500 bat euskaraz, edonork ulertuko du gu re 
arazoa euskal produkzioa ikusgarri egon dadin. 

Eta Euskal Editoreen Elkartearen erronkak?
Lehen aipatutakoei laguntza ematea izango da 
gure erronka handiena.

Ikusgarritasuna bermatzeko elkarlanean ari 
gara EIE, EIZIE, Galtzagorri eta EEE. Adibidez, 
ins  ti tuzioekin elkarlanean eta urtean hiru aldiz, 
es po sitore  batzuk jartzeko proiektua dugu aza
le ra handietan eta liburudendetan, euskal li bu
ru ekoizpena erakutsi eta euskaraz dagoen pro
duk zioa ezagutzera emateko.

Galeuscari eutsiko diogu (galegoek, eus kal du
nek eta katalanek osatutako ekimen da), hiz
kun  tza minorizatuetan produzitzen dena era
kus tera emateko.

Nazioar teko azoketan presentzia areagotzera 
jo   ko du gu, gure baliabideek ahalbidetzen di gu
ten neurrian.

Literary Market proiektuan parte hartuko du gu, 
es kubideak munduan zehar saldu ahal iza te ko. 
Na  zioarteko proiektu horretan hainbat he rri ta ko 
ordezkariak ari gara parte hartzen: Ka ta lu nia, Ga
liziz, Euskal Herria, Italiako Fidare, Sar di nia, Ir lan
da, Frisia, Serbia, Kroazia, Flandria eta Nor ver gia.

Ira kurketa sustatzea eta eragileon artean au zo
lan gehiago praktikatzea ere erronka na gu sien 
ar tean ditu elkarteak
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