
 

 

 

 

 

 

E G I L E E N T Z A KO  A R A U A K   
 
 

Aldizkariaren gaiekin zuzenean zerikusia duten obrak soilik argitaratuko dira 

(Iraunkortasuna eta Garapen Iraunkorraren Xedeak (GIX), eta ondoren adieraziko diren 

arauei egokitzen zaizkienak.  
 

FORUM aldizkariak bi artikulu mota ditu: 
 

• Iritzi artikuluak: iraunkortasunarekin eta GIXekin zerikusirik duen gai baten 

gaineko artikulu teorikoak edo iritzizkoak jasotzen ditu.  

• Ikerketa artikuluak: ikerketa zehatzen emaitzak edota aplikazioak deskribatu eta 

aztertzen dituzten artikuluak dira. Metodologia eta helburu argiak eduki behar 

dituzte. 
 

Egiaztatze-bidalketa bat bidaliko zaie behar bezala eginiko mezu guztiei; Argitalpen 

Batzordearekin harremanetan jarri behar baduzu, honako helbide honetara idatz 

dezakezu:  iraunkortasun.katedra@ehu.eus   
 

Ondoren, onarpenaren berri emango zaie egileei, hala dagokionean, Idazkuntza 

Kontseiluaren aurretiko baimenarekin; eta dagokion ebaluazioaren egin ondoren. 
 

 

TEXTUAREN EGITURA: 
 

Artikuluak .doc formatuan eta Calibri 12 letra-tipoetan bidaliko dira; zein artikulu 

motatakoak diren adieraziz (iritzia edo ikerketa). 

 

1. Hizkuntza: artikuluak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez onartuko dira. 

 

2. Luzera: Iritzi artikuluak: gehienez 2.000 hitz. Ikerketa artikuluak: gehienez 4.000 hitz. 

 

3. Izenburua eta egileak: artikuluaren izenburua, egileen izenak eta deiturak, haren 

filiazioa eta egilearen/arduradunaren posta elektronikoa, maketazio frogak bidali ahal 

izateko.  

 

Adibidez: 

 

I. Abizena
1,2

,*, I. Abizena
3
, I. Abizena

3
 

 

1
Landare Biologia eta Ekologia Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU/UPV). 

 

2
Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UPV/ UNESCO Katedra. 

3 
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. 

 

4. Laburpena: Iritzi artikuluak: gehienez 100 hitz. Ikerketa artikuluak: gehienez 250 hitz. 

4 eta 6 arteko hitz gako idatzi, alfabetikoki ordenatuak; eta puntu eta komaz bereiziak(;). 

Artikuluaren hizkuntza edozein dela ere, laburpena euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez 

idatzi behar da.  

 



5. Gorputza: Ikerketako artikuluek honako atal hauek izango dituzte: sarrera, 

metodologia, emaitzak, eztabaida, ondorioak eta bibliografia. Iritzi artikuluetan ez da 

beharrezkoa izango. 

 

6. Bibliografia: aipamen bibliografiko guztiek testuan agertu beharko dute (eta 

alderantziz).  

 

Aipamenak testuan: 

� Egile batena: (Roberts, 2002) 

� Bi egilerena: (Roberts eta Guimón, 2005) 

� Bi autore baino gehiagorena: (Roberts et al., 2004) 

� Aipamen bat baino gehiago parentesi berean: dataren arabera ordenatu 

(zaharrenetik berrienera): (Roberts, 2002, Berlin et al., 2004, Alberts, 2006). 
 

Bibliografia lanaren amaieran aurkeztuko da, ordena alfabetikoaren arabera honela: 
 

a) Liburuak: 

Egilea/k. Urtea. Liburuaren izenburua letra etzanean. Argitaletxea, argitalpenaren lekua. 

Adibidez: 

Novo M. 2002. Globalizazioa, ingurumen krisia eta hezkuntza. Hezkuntza, Kultura eta Kirol 

Ministerioa. Madril. 

 

b) Artikuluak: 

Egilea/k. Urtea. Artikuluaren izenburua. Aldizkariaren izena letra etzanetan, liburukia: 

orrialdeak. 

Adibidez: 

Harvell C.D., Mitchell C.E., Ward J.R., Altizer S., Dobson A.P., Ostfeld R.S., Samuel M.D. 

2002. Climate warming and disease risks for terrestrial and marine biota. Zientzia. 296: 

2158-2162. 

 

Argitalpen baten egile kopurua 6 baino gehiago bada, "et al" (etzanik gabe) gainerako 

egileak aipatzeko.  

 

7. Irudiak: posta elektroniko bidez bidaliko zaizkio UNESCO Katedrari:  

iraunkortasun.katedra@ehu.eus. 

 

Gutxienez, 300 ppi (pixel hazbeteko) izan behar dituzte. JPG, EPS edo TIFF formatuan 

bakarrik onartuko dira figurok. 

 

8. Irudien oinak eta irudien gaineko deiak: irudiak zenbakituta egongo dira eta 1. 

irudia, 2. irudia gisa izendatuko dira... Informazio horrek nahikoa izan behar du irudia 

ulertzeko, testuan errepikatu gabe. Ez gehitu informazio bera taulan eta grafikoan. 

 

Mikrografiei dagokienez, oinak eskala adierazi beharko du. Testuan, irudien deiak ird. gisa 

idatziko dira. 1. ird., 2. ird.... 

 

9. Taulak: taulak zenbakituta egongo dira. Taulen izenburuak haiek ulertzeko beharrezko 

informazioa eduki behar du. 

 

 

10. Irudi eta taulen kokapena agertuko da testuan. 

 

 

NORA BIDALI: 
Posta elektronikoz, iraunkortasun.katedra@ehu.eus helbidera 

 

ISSN:  1887-9810  


