
P A N T A I L A L D I R A K O  B A L I A B I D E - Z E R R E N D A

ZERNONIKUSI.EUS
Berriki  sortutako ZERNONIKUSI egitasmoak streaming
plataformetan euskaraz dauden edukiak zerrendatzen ditu,
eduki bakoitza zein plataforman eskaintzen den adieraziz eta
edukiaren gaineko bestelako informazio zehatza emanez.
Horrez gain,  z inemetako euskarazko estreinaldien inguruko
informazioa ere bi l tzen du.

www.zernonikusi .eus

E-LIBURUTEGI PUBLIKOAK

https://navarra.efi lm.online/eu/efilm_navarra/lista/zinema-euskaraz/

 NAFARROAKO LIBURUTEGI PUBLIKOAK

BIZKAIA, GIPUZKOA eta ARABAKO IRAKURKETA PUBLIKOKO SAREAREN
LIBURUTEGIAK

https://eliburutegia.efi lm.info/eu/eliburutegia/lista/cine-en-euskera/

EUSKAL ENCODINGS
Euskarara bikoiztutako eta azpidatzitako edukien datu-
basea, edukiak deskargatuta edo onl ine ikusteko
aukera eskaintzen duena.

www.euskal-encodings.eus/aurkibidea
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EUSKARAZKO TELEBISTA KATEAK

Hamaika Telebistako edukiak nahieran,
Android,  iPad eta iPhone-etarako app-aren
bitartez.

www.hamaika.eus/nahieran

TELEBISTA NAHIERAN
EITBren euskarazko edukiak nahieran, iOS eta Android
sistemetarako EITBren apl ikazioaren bidez.

www.eitb.eus/eu/nahieran

www.eitb.eus/eu/hiru3

ETB3ren Smartphone, tablet eta SmartTVrako
apl ikazioa; ETBren haurrentzako telesai l  eta f i lmak
bi ltzen dituena.

ARGIA MULTIMEDIA
ARGIAren mult imedia kanala.

https://www.argia.eus/multimedia

BERRIA TB

https://www.berria.eus/berriatb

BERRIA egunkariaren telebista.
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Ikusgela bideo pedagogiko l ibreak egiteko proiektua da. Euskal
Wiki lar ien Kultura Elkarteak bultzatua eta Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sai lak lagundua.

www.youtube.com/c/Ikusgela

IKUSGELA

ERA.EUS
Nafarroako toki-entitateetako 28 euskara zerbitzuek elkarlanean
sortu dute era.eus webgune hau euskaraz ikasten duten haurren
gurasoei laguntza eta bal iabideak eskaintzeko eta seme-alaben
ikas-prozesua osatzeko. 

www.eranafarroa.eus/baliabideak/zinea-eta-marrazki-bizidunak/

GAME ERAUNTSIA - BIDEOJOKOAK EUSKARAZ

www.gamerauntsia.eus

Euskarak bideojokoetan daukan presentzia
areagotzea, ezagutaraztea eta bi l tzea helburu
duen egitasmoa.
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Etxeko txikientzat zein famil ia osoarentzat sortutako
egitasmo digitala.  Euskaraz biz i  eta musikarekin
gozatzeko proiektua.

www.loaetalaia.eus

LOA ETA LAIA

Gazteen eguneroko kezka eta galderetatik abiatuta,
euskaraz eta euskaratik ,  feminismoa, soziol inguist ika,
kultura eta pentsamendua lantzea helburu duen ikus-
entzunezko sorta.

www.geruzak.eus

GERUZAK.EUS
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ENEKANTAKen YOUTUBEko KANALA

YOUTUBEKO EUSKARAZKO KANALAK

www.youtube.com/c/Enekantak

www.labur.eus/EuskalEncodingsYoutube

EUSKAL ENCODINGS KANALA
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www.youtube.com/c/AioraProbatxoa

AIORA PROBATXOA KANALA

KANTUKOLORE KANALA

www.youtube.com/c/KantuKolore

 KATXIPORRETA TB (Pirritx,  Porrotx, eta Marimotots)

www.youtube.com/user/katxiporretaTB

DISNEY ETA PIXARREKO ABESTIAK EUSKARAZ

www.labur.eus/DisneyEtaPixarEuskaraz

GAZTEA KANALA

https://www.youtube.com/c/gaztea
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PeerTube.eus software l ibrea erabi l i ta euskarazko
bideo digitalak partekatzeko aukera eskaintzen duen
plataforma deszentral izatua da.

www.peertube.eus

PEERTUBE.EUS

http://www.peertube.eus/

