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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
EGITASMOAREN  DESKRIBAPEN  TEKNIKOA
A multzoa: helburu nagusia eguneroko informazioa ematea duten idatzizko hedabideak. Egunerokotasunari edota tokikotasunari lotutako idatzizko hedabideak: euskara hutsezko eguneroko prentsa inprimatua eta udalerri, eskualde edo lurralde jakinetan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak
1.- Hedabidearen izena
2.- Hedabideari buruzko azalpena
Oharra: ondoren datozen atalak zehatz-mehatz bete behar dira ezinbestean. Bertan emandako informazioari esker balorazio-batzordeak egokiro ekin ahal izango dio bere egitekoari. Ez erantsi, mesedez, behar-beharrezkoa ez bada, inongo orririk. Eredu honi jarraitu behar zaio, ezinbestean.
HEDABIDEAK
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÚÍSTICA Y CULTURA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
2.8.- BIKAIN-Euskararen Kalitate Ziurtagiria
Egunkariaren gehigarria(k), gehigarririk baldin badu
Izenburua
ISSN
Gaia eta hartzaileak
Maiztasuna
Asteko zenbaki-kopurua
Urteko zenbaki-kopurua
Egunkaria
Gehigarria(k)
Ohiko orrialde-kopurua
Zenbaki bakoitzeko
Urtean
Egunkaria
Gehigarria(k)
Guztira
Formatua
Paper-mota
Inprimaketa-mota
Batez besteko ale-kopurua
Inprimatutako aleak
Zabaldutako aleak
Saldutako aleak
Zenbaki bakoitzeko
Urtean
Saldutakoetatik, zenbat...
Salneurria
Ale solteen kasuan zenbatean
Doanekoa bada, jasotzaileek borondatezko kuotarik ordaintzen dute?
Doanekoa bada, jasotzaileek borondatezko kuotarik ordaintzen duten adierazi
Baiezkotan,
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