NIK, KULTURA SAILEKO EUSKARAREN SUSTAPENERAKO ZUZENDARIAK
atsegin handiz gonbidatzen zaitut, Isabel Armendariz Lopetegi, argitaratu berri dugun
Euskal kultura gaur liburuaren aurkezpenera.
Eguna:
Ordua:
Tokia:

1994-11-08 (asteartea)
18:30
Eusko Jaurlaritzako hitzaldi-aretoa
(Wellington Dukearen kalea 2, Vitoria-Gasteiz)

Nik, Anselmo Zubiaur Alkortak, bide batez, nire onginahia adierazten dizut.
Gasteiz, 1994ko azaroaren 2a
Oh.:aurkezpenera gonbit hau eraman behar duzu.

Gonbita
Nondik norakoak
Gonbita, bilera-deiarekin eta deialdiarekin batera, administrazioan deiak egiteko erabiltzen dugun idazkia
da. Gonbitaren bidez, norbaiti gizarte-ekintza baterako (liburu baten aurkezpena, egoitza baten
inaugurazioa... ) dei egiten zaio. Edozein kasutan ere, hartzailea administraziokoa zein administrazioz
kanpokoa izan daiteke.
ldazteko irizpideak
Gonbitean adierazten dugun mezua laburra eta zehatza denez, idatziak ere halakoa izan behar du.
Bestalde, formula eta esamolde finkoak ditu; hori dela eta, idazterakoan, egitura hertsi horietatik
ateratzeko aukera gutxi izango dugu.
Osagaiak
Gonbitaren osagaiak atal berezituetan eman behar dira. Hona atalok:
Hasiera
Atal honetan, erakundearen logotipoarekin batera, gonbita egiten duenaren kargua jasotzen da, lehen
pertsonan, nork kasuan eta letra larriz idatzirik.
Gorputza
Atal hau hirutan banatzen da: sarrera, gonbita bera eta gonbitari buruzko zehaztasunak. Ikus ditzagun
banan-banan:
- Sarrera. Gonbitari sarrera egiteko, atsegin handiz edo formula baliokideren bat erabiltzen da.
- Gonbita. Idatziaren muina gonbidatu aditzak markatzen du. Tratamenduari begiratuz, igorleak
singularreko lehen pertsona (nik) erabili behar du, hartzailearentzat bigarren pertsona (zu) utziz.
Esandakoak kontuan, gonbidatzen zaitut da gomendatzen dugun esapidea. Ondoren, nahi izanez gero,
gonbidatuaren izen-abizenak edota kargua adieraziko dira koma artean. Eta, azkenik, pertsona jakin hori
zertara gonbidatzen dugun jakinarazi behar da.
- Gonbitari buruzko zehaztasunak. Gonbita egin ondoren, oso argi utzi behar dugu zein egun, ordu eta
tokitan izango den gizarte-ekintza hori. Zehaztasun horiek emateko era asko dago: esaldi batean,
atalka...; guk, argitasunaren mesedetan, hau proposatzen dugu:
Eguna: 1994-07-05 (asteartea)
Ordua: 18:00
Tokia: HAEEko bilera-aretoa (Adriano Vl kalea, 20. 01008 Gasteiz)
Aurreko datuez gain, bestelako argibideak ere eman daitezke, hala nola: zein pertsona ospetsu
bertaratuko den, nor izango den hizlaria (halakorik bada) etab.
Amaiera
Azken zatian honako datuok jaso ditzakegu:
- Gonbita bidaltzen duenaren izen-abizenak (nork kasuan eta lehen pertsonan).
- Adeitasunezko esaldia. Horretaz baliatzea aukerakoa da. Erabiliz gero, bide batez, nire onginahia
adierazten dizut edo tankerako esaldiren bat idatzi beharko genuke.
- Tokia eta eguna. Hauek emateko bide ugari dago. Ikusi, bada, ondorengo biok: Donibane-Lohizune,
1994ko irailaren 1a edo Donibane-Lohizune, 1994-09-01 (laburrago).

Ez da beharrezkoa gonbita sinatzea; hala ere, egin egiten da eta, gure ustez, ondo dago, mezua
pertsonalagoa baita horrela.
Noizbehinkako argibideak
Batzuetan, testuan sartzen ez den beste hamaika argibide eman behar izaten da gonbitean (txartela
aurkeztu behar dela, erantzun egin behar dela... ). Informazio hori guztia gonbitaren behealdean
ezagutaraziko dugu, honako laburduraren ondoren: Oh. (oharra)
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