
Bikoteka Irakurtzen            
             IRAKURRI AURRETIK

● Zer testu mota dela iruditzen zaizue ?
● Nola jasotzen dira horrelako testu edo dokumentuak ?
● HITZA zer den ba al dakizue ?

Harpidedun agurgarria,

Beste  ezer  baino  lehen,  HITZAren  partetik  agurrik  beroena.  Mila  esker  zure 
konfiantzagatik eta egunero ematen diguzun babesagatik.

Harpidedun  zarelako,  saritu  nahi  zaitugu.  Horregatik,  opariak  zozkatuko  ditugu 
hilero, baita ikuskizun, emanaldi, jaialdi eta abarretarako sarrerak ere.

Horretarako,  oso  garrantzitsua  da  gutun  honekin  batera  doakizun  harpidedun 
txartela  gordetzea,  horixe  izango  baita  eskaintzak  eta  opariak  eskuratzeko 
bitartekoa.

Txartelean, zure izen-abizenak eta  HARPIDEDUN KODEA  agertzen dira;  honek 
identifikatuko zaitu HITZAren harpidedun gisa eta hauxe izango da txokoan parte 
hartzeko eman beharko duzun zenbakia.

Harpidedunen  txokoan  parte  hartzeko  bideak:  [harpidedun  kodea  eskura 
duzula eta eskaintzak aukeratuta]

Deitu 902-820240 telefono zenbakira edo idatzi txokoa@hitza.info helbidera.
Hileko azken astearte, asteazken eta ostegunetan, 09:00etatik 17:00etara.

Harpidedun partikularren kasuan, titularrak eta haren senide zuzenek erabili ahal 
izango dute txartela.

Erakunde, enpresa, ikastetxe eta gainerakoen kasuan, titularrak bakarrik.

Edozein  eskari,  zalantza,  kexa  edo  iradokizun  helarazteko  aldiz,  jar  zaitez 
harremanetan bezeroarentzako arreta zerbitzuarekin:

Deitu: 902-82 02 01 telefono zenbakira.
Astelehenetik ostiralera 08:30-20:30 / larunbatetan 09:00-13:00
Idatzi: harpidetza  @  hitza  .  info  

Agur bero bat,

HARPIDETZA SAILA

Egokitua
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Bikoteka Irakurtzen            
             

IRAKURRI ONDOREN

● Aukera egokiena hautatuz, ondoko galderak erantzun itzazue:

Zein da testu honen komunikazio asmoa ?

Irakurlea entretenitzea

Gai bati buruz iritzia ematea

Zerbaiten berri ematea

Zerbait saltzea

Zein da testu honen igorlea

Harpidedun bat

HITZAren Harpidetza Saila

Ez du zehazten nor den ez dagoelako sinatua

Harpidedunen Txokoa

Nori zuzenduta dago testu hau ?

Herritar guztiei

Euskara z dakiten herritarrei soilik

HITZA erosen dutenei

HITZAren harpidedun direnei

● Nortzuk saritu nahi dituzte ? Nola sarituko dituzte ?
● Azal  ezazue  eskaintzak  eta  opariak  jaso  ahal  izateko  (Harpidedunen  Txokoan  parte 

hartzeko) egin beharrekoa.
● Zuen etxean harpideduna ama bada, nork erabili dezake txartela ?
● Testuaren  hasieran  dio  “Mila  esker  zure  konfiantzagatik  eta  egunero  ematen  diguzun  

babesagatik.” Zer esan nahi du esaldi horrekin ?

SAKONTZEKO

● Orain, ohar zaitezte orrialdearen egituran. Ohartuko zineten goiko aldean badela espazio 
zuri bat, ezta ? Zein izango da zuen ustez espazio horren funtzioa ?
● Ohartuko zinetenez, testuan behin eta berriz ageri da HITZA hizki larriz idatzita. Zergatik 

uste duzue horrela idatzirik dagoela ?
● Zenbait pasarte beltzez nabarmendurik daude. Zein da zuen ustez horren arrazoia ?
● Etxean, euskaraz idatzitako egunkari eta/edo aldizkariak jasotzen al dituzue ? Zergatik ? 

Gaiaren inguruan hausnarketa egin ezazue.


