
     Argibide bibliografikoak

 Euskararen Historia Soziala (EHS)



Etxeberri Bilduma (1)

Euskararen eta hizkuntzen historia soziolinguistikoari 
eskainia: 

Balio berezia duten iraganekoak.
Idazlan sakabanatuak.
Idazlan berriak.

 Agiriak.
 Ikerlanak.

Idazlan historiko-soziolinguistikoak:



Etxeberri Bilduma (2)

Euskal Herriko ikerlan berriak:

Eredu teorikoak.
Eredugarri izan daitezkeen ikerlanak.
Edozein arrazoirengatik gurean hedatzekoak.

Batez ere Etxeberri Egitasmokoak.
Bestetatik datozkeen ikerlan berriak.

Erbesteko ekarpenak:







EHSeko euskal aurrekinak

Euskal bibliografia
orokorretako erreferentziak:

Orokorrak
Alor berezietakoak. 

Erdarazkoak, euskarazkoak

Euskaltzaindiaren lanak:

Gerraurrekoak.
 Gerraostetekoak.

Liburu Zuria

Liburuak (gutxi).
Artikuluak (hainbat).

EHSaz diharduten ikerlanak:

Egitasmoak.
Euskera.

Euskaltzainen lanak:



Liburuko edukiak

1.657 liburu (%37).
1.955 artikulu (%44).

  828 mintzaldi (%19).

Hitzaurrea: idazlanen hautapenaren nondik norakoa.

Gaien aurkibidea: 
     Kontzeptu historiko eta sozialak.

       12.000ren bat iker-abiapuntu.
.

Zerrenda: 4.440 erregistro.



Osotasunik ez du: antologia da

EHSri buruzko lanetan halakorik ez dagoelako.
Hemengo eta inguruko  ukipen-hizkuntzei buruz ere 
horrelakoren bat premiazkoa zaigulako.

Eskura izan ditugun baliabideen barruan ibili behar 
izan dugulako, alde batetik, eta
Lana egin ahala, hurrenez hurreneko emanaldietan 
eskainiko den egitasmo iraunkor bezala pentsatua 
delako.

Bibliografia egin beharra egon da:

Bibliografia mugatua da:



Diziplinartekotasunik bai

Hizkuntzaren presentzia sozial ezberdin eta aldakorrak 
gogoan hartzen dira:

Hizkuntza(k), historia eta gizartea elkarrekin ikustatu 
nahi izan dira.

Gizarte-ikuspegi ezberdinetatik begiratuz.
Hizkuntzen garai ezberdinak gogoan hartuz.

Mintza-ohiturak, erabilera idatziak...
Erakundeak, legeak, ofizialtasunak...
Hizkuntzen ukipen-historia, eta abar.

Zientzia ezberdinak: historia, soziologia, filologia, 
zuzenbidea, demografia, etab.



Ekarpenak...

Liburura datorrenak:

Idazlan ezezagunak aurkitzeko aukerarik izango 
da kontsultetan.
Hainbat lan ezagun gogorarazteko balioko dute 
orrialde hauek.
Behin baino gehiagotan kideko lanak batera 
biltzeko parada egongo da.
Eta ikerlanen bati ekitean, lehen atari bibliogra-
fikoa izan nahi du liburuak.



... eta hutsarteak

Esan bezala, lehen emanaldi honek ez du osotasun 
asmorik:

Eskaintzen den gaien aurkibidean. 
Hitzaurrea-n: aditzera emanda dago
oraindik eginkizun dugun hainbat egiteko.

Luzarorako egitasmo baten lehen urratsa delako.
Baliabide jakinekin eta epe baten barruan burutu 
delako.

Emanaldi honen mugak agerian utzi ditugu:



Aurkibidea



Erregistroen egitura

Garrantzizkoa da erregistroen egituraz jabetzea:

Ohiko liburu- edo artikulu-erreferentzia:
     Egilea, urtea, titulua, hiria, argitaletxea...
Testu digitalik duten erregistroetako estekak.
Argitalpena duten biblioteken aipuak.

Kontsultetan etekinik aberatsena ateratzeko.
Eskaintzen den lanari kritika egin, eta 
hobekuntzak proposatzeko.

Erregistro bakoitzak bi edo hiru atal ditu:



Erregistroen egitura

2373 LAFON, R., 1999, Vasconiana. Bilbo: Euskaltzaindia. 
          Iker 11. (Haritxelhar, J.; Xarritton, P. ed.).
            http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/32412.pdf

           GI-01; GI-02; GI-03; GI-05; BI-01; BI-03; BI-09; AR-01; AR-03; AR- 08; 
AR-13; NA-01;NA-04; LA-01; LA-03; MA-02

http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/32412.pdf


Informazio-kopurua

Erregistroak     4.440 %100

Testu digitalen estekak     1.787 %40

Liburutegi-aipuak         28.495        --



             Liburutegiak (25)

Begiratu diren liburutegiak

Lib.-kop.

1.992
1.932
1.908
1.889
1.665
1.630
1.611
1.582
1.560

Biblioteca Nac. de España
Azkue Biblioteka  
KM Kulturunea 
Deustuko Unibertsitatea 
Sancho el Sabio 
Bizkaiko Foru Liburutegia 
Labayru Ikastegia 
UPV/EHU 
HABE (Gure esparrura bilduena)
Eta abar (Ik. 26. Or.) Euskal Museokoa ezin izan 

dugu bildu oraingoz



Informazio-segurtasun neurria

Hautatutakotik ez dago dena irakurrita:
Irakurritakoen  hautapena da, noski..
Hein handiagoan, irakurri gabeena ere bai.

Hala ere, zerrendak baditu bere segurtasun-neurriak:

Nahikoa dago irakurrita.
HABEkoa begiratu dugu.
Zenbait neure biblioteka eta artxibokoa da.
Hainbat, neure ikerlanetan erabilitakoak ere bai.

Ikertzaile on askoren argibideak daude tartean.



Edukien emanaldietako osagarritasunak

Kopuruzko gehikuntzak.

Material berriak eskaneatu.

Dagoen produkziotik jaso gabekorik geratu da.
Idazlan berrien erregistroak jasotzekoak dira.

Erregistroak aberasten asko da eginkizun dagoena:

Abstract-ak eskuratu, edo egin.
Aurkibideak eskaneatu (HABEtik, adibidez).
Autoreen biografiak bildu edo idatzi.
Kritika eta erreseinak jaso.
Azal-irudiak eman.



Garapen informatikoak

Interneterako egokitzapen-emanaldiak:

Internet-erako emanaldi soilak.

Emanaldi eguneratu eta moldatuak (aurkibidea).

Thesaurus-aren araberako egokitzapenak.

Zerbitzu bereziak:

Iker-zerbitzua.

Liburutegietarako zerbitzua.



Emanaldiak

Emanaldi soilak:

Iker-erabilgarritasun berriekin.
Ikertzaileekin egindako egokitzapenak.

Erregistro-zerrenda osoa.
Berorri dagokion gaurko aurkibidea.

Emanaldi eguneratu-moldatuak:

Albiste eguneratuekin.
Aurkibide eguneratuekin.

Thesaurus-aren araberako egokitzapenak:



Bakoitzarengandik:

Zerbitzu bibliografikoak (EHS)

Bakoitzarentzat: 

Ikertzaileekin: Liburutegiekin:

Zerrenda berezituak.
Thesaurus-aren gida-
ritza bibliografikoa.

Galdera bibliografikoak.
Argibide berezituak.

Bakoitzarentzat:
Erosketa berrien       

           albistea.
Premia berrietarako 
elkarrizketa.

Liburu hau bera.
Zer duen bibliotekan.
Albiste eguneratuak. 

Bakoitzarengandik:



Euskaltzaindia:

Laguntzak eta lankideak

Laguntzak Lankideak:

Izaskun Etxebeste
Koro Segurola

K. A. Euskal Fundazioa.

Zuzendaritza.
Arg.-Batzordea.

  IKT.
 Azkue Biblioteka.

HABEko liburutegia.

Euskaltzaindiko
teknikari lankideak



Teknikari lankideen lana

Iturri eta erregistro-sarrera ezberdinak hautatu ahala,
 datu-basera ekarri dituzte berorien datuak . 

Sarrera guztiei beren edukietan batasun osoa eman diete.

Erreferentziak banan-banan egiaztatu dituzte,
liburutegietako albisteekin ere elkartu eta

digitalizatutako testuetarako bidea eskura jarriz (estekak).

Ordenagailuetako joan-etorri informatikoetatik
emaitza inprimaturako kontrol zehatza berek eraman dute. 

Ik. Hitzaurrea, 30



Hainbat erroren gain
jasoko da zuhaitza
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