
EUSKERA AGERKARIAREN EDUKIAK

Euskaltzaindiaren Argitalpen Batzordearen erabakiz, 2007-XI-29an, 
Euskera Agerkari ofizialaren berregituratzea dagokio batzorde bati, Euskal-
tzainburuak, Argitalpen eragileak, Akademiaren Idazkariak eta Adolfo Arejita 
euskaltzain osoak osatutako batzordeari, alegia. Batzorde berean erabakitako 
berregituratze horren arabera, Euskera Agerkariaren hiru zenbaki argitaratuko 
dira, urtero-urtero, aurrerantzean. Horietatik lehena eta hirugarrena izango dira 
Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa bilduko dituztenak; bigarrenak, 
aldiz, ikerketa-lanak eta bestelakoak jasoko ditu beren beregi.

Jarraiko orrialdeotan zehazten da zein izango diren gai lehenetsiak eta 
irizpideak urteroko bigarren zenbaki hori osatzeko. Esan gabe doa urrats 
esanguratsua izan daitekeela honako hau, Euskera agerkaria eraberritzeko 
prozesuan, Akademia osatzen dugun guztion parte-hartze zabala tartean dela. 
Horrexegatik, hain zuzen ere, dei berezia egiten diet euskaltzain guztiei eta 
euskalgintzaren munduan ari direnei, zeinek bere esparruan lantzen dituen 
gaien emaitzak Euskaltzaindira bidal ditzan, aintzakotzat hartuak izango bai-
tira horiek, gerora datozen irizpideak betez gero.

Joan bitez, aldez aurretik, bide berri honetan parte hartuko duten guzti-
ontzat, nire eskerrik zinezkoenak.

Bilbo, 2008-III-11

Andres Urrutia, 
Argitalpen burua

*  *  *

TESTUAK AURKEZTEKO ETA ARGITARATZEKO 
IRIZPIDEAK

1. Euskera Agerkariaren esparruak

Euskera Euskaltzaindiaren Agerkari ofiziala da. Bi motako zenbakiak ar-
gitaratzen ditu: lehenik eta behin, Instituzioaren kide berrien sarrera-hitzaldiak, 
erakundearen lanak, agiriak, Hizkuntza-ARAUAK, Iker edo Jagon Saileko 
Jardunaldiak eta antzekoak jasotzen dituztenak, eta, bigarrenik, Euskaltzaindi-
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aren intereseko jakintza esparruetako ikerketa-artikuluak, liburu-aipamenak eta 
antzekoak. Ondoren zehazten diren irizpideak soilik bigarren motako zenbaki-
etako ikerketa-artikulu eta liburu-aipamenei dagozkie, eta bete beharrekoak dira 
ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak aintzat har daitezen argitaratze-bidean. 
Gainerakoetan, bete beharrekoak dira Euskaltzaindiak ezarritako baldintzak; 
ikus «Euskaltzaindiaren argitalpen eremua», Euskera, 48 (2003) 1115-1124.

Hauxek dira Euskera Agerkarian jorra daitezkeen zenbait gai:

– Euskal Filologia
– Hizkuntzalaritza orokorra
– Gramatika
– Dialektologia
– Lexikografia / Lexikologia
– Literatura
– Toponimia / Onomastika
– Fonetika eta Fonologia
– Semantika eta Pragmatika
– Hizkuntzaren historia
– Hizkuntzaren normatibizazioa
– Hizkuntzaren normalizazioa
– Soziolinguistika
– Teknologia berriak eta hizkuntza
– Iurilinguistika eta hizkuntza-zuzenbidea
– Itzulpengintza
– Zientzia-arlo desberdinetako euskara teknikoak.

Orobat, aintzat hartuko dira beste hainbat esparrutako diziplinak, euska-
rarekin zerikusirik duten neurrian.

Ikerketa-artikulu, liburu-aipamen eta antzekoen proposamenak Argitalpen 
Buruari zuzenduko zaizkio, ondoko helbidera:

Euskaltzaindia / R.A. L. V. / A. L. B.
Argitalpen Burua
Plaza Barria, 15
48005 BILBO

2. Hizkuntzak

Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak Euskal Herriko mundu akade-
mikoan erabiltzen den edozein hizkuntzatan idatzita izan daitezke, baina, ge-
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hienbat, euskaraz idatzitakoak hobetsiko dira. Orobat, egilea edozein izan 
daiteke, baina euskaltzainen (oso, ohorezko, urgazle) eta Euskaltzaindiko ba-
tzordekideen ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak hobetsiko dira.

3. Luzera

Bi motako testuak argitaratuko dira: ikerketa-artikuluak eta liburu-aipa-
menak. Lehenek ez dute luzera jakinik, baina oro har ez dute izango 30.000 
karaktere baino gutxiago eta 60.000 baino gehiago (15-30 orrialde). Erreseinak 
bi motakoak izango dira: 3 orrialdekoak (6.000 karaktere) edo 5 orrialdekoak 
(10.000 karaktere), salbuespenak baztertzeke.

4. Laburpenak

Ikerketa-artikuluarekin batera haren laburpena eta artikuluaren hitz-gako-
ak (gehienez ere, sei) entregatuko dira, artikulua idatzia den hizkuntzan.

5. Onarpena

Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak onartzea Euskera Agerkariare-
kiko azpibatzordeari edo kasuan kasu honek izendatzen duenari dagokio. Ar-
tikulua onartzerakoan egileari oztopo, akats edo aldabeharren zerrenda 
emango zaio. Egileak bere adostasuna jasotzen duen agiria sinatuko du. 
Hortik aurrera ez da muntazko aldaketa edo zuzenketarik onartuko ez egilea-
ren aldetik ez argitaratzailearen aldetik.

6. Epeak eta baldintzak

Ikerketa-artikuluak eta liburu-aipamenak urtean zehar aurkeztuko dira, 
urtea bukatu arte eta hurrengo urteko lehen seihilekoan argitaratzekotan.

Ikerketa-artikuluek eta liburu-aipamenek bete beharko dituzte irizpide 
hauek eta aurretiaz Euskaltzaindiak ezarritako baldintzak; ikus «Euskaltzain-
diaren argitalpen eremua», Euskera, 48 (2003) 1115-1124.

Ezarritako epeak eta aipatu baldintzak ez betetzeak artikuluaren argital-
pena bertan behera uztea ekar liezaioke autoreari, argitaratzailearen erabakiz.
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7. Artikuluaren euskarriak

Artikuluak ordenagailu formatuan aurkeztuko dira, bertsio inprimatu bat 
erantsiz. Euskal Herrian arruntak diren testu-prozesadoreak erabiliko dira.

8. Erreferentziak eta oharrak

Ohar gehiegikeriak mugatzeko ahaleginak hobetsiko dira. Erreferentzia 
guztiak, ahalaz, testu barnean txertatuko dira, artikuluaren bukaeran erantsi ohi 
den bibliografiarekin lotuz, honela: (Larramendi, 1729) edo Mitxelena (1961, 
123). Edozein arrazoirengatik mota horretakoak erabiltzea baztertzen denean 
ere, eman bitez erreferentzia zehatzak, op. cit. edo ibidem bezalakoak saihes-
tuz eta erreferentzia osoak bibliografian eskainirik.

9. Bibliografia

Bibliografia artikuluaren bukaeran emango da, oinarrizko eredu honi se-
gituz:

Larramendi, M. 1729, El impossible vencido : arte de la lengua bascongada, 
Antonio Joseph Villargordo Alcaráz, Salamanca.

Mitxelena, K. 1959, «Euskal-itzak zein diren», Euskera, 4 (1959) 206-214.

Urkixo, J. 1967, «De paremiologia vasca: Oihenart conoció los “Refranes y 
sentencias en vascuence”  de 1596», ASJU, I (1967) 3-44.

Lafon, R. 1975, «Indices personnels n’exprimant rien de déterminé dans les 
verbes basques», in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste, 
Société de linguistique de Paris, Paris, 331-337.

Egileak artikuluaren bibliografia oinarrizko eredu horren arabera antola-
tuko du. Kasuan kasu izan daitezkeen zehaztapenak edota berezitasunak argi-
taratzaile-arduradunarekin batera konpondu behar ditu.

10. Ordainketak

Agindu-onartu ikerketa-artikulu edota liburu-aipamen guztiak ordainduko 
dira, Argitalpen Batzordeak, kasuan kasu, erabakitzen dituen tarifen arabera, 
behin ikerketa-artikulu horren argitalpenerako eskubideak Euskaltzaindiari 
lagatzen dizkiola adierazten duen agiria sinatu ondoren.




