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ORIGINALAK BIDALTZEKO EGILEENTZAKO JARRAIBIDEAK 

Originalak jasotzea: Veleia Eranskinak bilduman argitaratzeko eskaera honela egin 
behar da: egileak eskabidea bidali behar du, behar bezala beteta eta lanaren behin 
betiko originalarekin, helbide honetara: Argitalpen Zerbitzuaren Zuzendaritza 
(argitaletxea.erregistro@ehu.eus / registro.editorial@ehu.eus). Eskabidean adieraziko 
dira: datu pertsonalak, lanaren izenburu osoa, interes zientifikoa, publiko xedea eta 
lanak izan dezakeen hedadura komertziala. Lanak argitaragabeak edo ikerketa original 
baten emaitza izango dira, eta bildumak barne hartzen duen Jakintza Adarretako 
batean kokatuko dira. Testua informatika euskarrian bidaliko da, PDF batekin, ahal 
izanez gero.     

Argitalpen Zerbitzuaren Zuzendaritzak Bildumaren Zuzendaritzara bidaliko du 
materiala, Batzorde Zientifikoak lehen hautaketa bat egin dezan.  

 

Testuak bete beharreko arauak:  

1.- Eduki nagusiaren formatua:  

Testua: Komeni da Word testu prozesatzailea erabiltzea, Open Office edo WordPerfect ere 
erabil badaitezke ere. Hitzak edo testu zatiak nabarmentzeko, italikoak edo etzanak erabiliko 
dira, eta ez da letra lodirik erabiliko, diziplinan horretarako konbentzio bat dagoenean izan 
ezik (adibidez, iberikotik eginiko transkripzioak, osko hizkuntzaren alfabeto nazionala).     

Ilustrazioak: Mapak, eskemak, irudiak, taulak… den-denak iruditzat hartu eta korrelatiboki 
ordenatuko dira. Testuan, irudiei eginiko erreferentziak era laburtuan adierazi eta parentesi 
artean kokatuko dira: (3. irud.) edo (3. irud., 2. zk.) edo (3. irud., A) edo (3.-5. irud.).    
Fitxategi batean aparte, ilustrazioen zerrenda eta dagozkion orri oinak jasoko dira, zer 
lekutan sartu behar diren adierazita. Ilustrazio guztiek kalitatezkoak izan behar dute: 
argazkiak TIFF (.tif) edo JPEG (.jpg) fitxategian bidaliko dira, 300 dpi-ko gutxieneko 
bereizmen eta kolore grisen gamarekin. Marrazkiak zuri-beltzean egingo dira, 1.200 dpi-ko 
gutxieneko bereizmenarekin (bitmap). Ez da onartuko kalitate grafiko apaleko ilustraziorik.       

2.- Gorputz nagusia idazteko arauak:     

a) Zuriune BAKAR BAT utziko da hitzen artean, baita puntuazio zeinuen eta hurrengo 
hitzaren artean ere. Ez da tarterik utziko hitzaren eta puntuazio zeinuaren artean, ezta 
hitzaren eta ohar zenbakiaren artean ere. Parentesia eta marratxo luzea —parentesi 
eginkizunean— puntuazio zeinutzat hartuko dira. 

b) Ez hasi barrurago paragrafo baten lehen lerroa, eta lerrokatu ezkerrean.  

c) Erabili Graeca II grezierarako letra tipo gisa. Times motako UNICODE letra grekoak ere 
erabil daitezke. Ez erabili beste UNICODE tiporik. 

d) Fitxategi batean aparte, eman argibideak inprimategiari karaktere berezien erabileraz 
(haien identifikazio informatikoa emanez). Kasu honetan, pantaila mota eta inprimagailua 
(true type) jasotzen dituzten fitxategiak erantsi behar dira. 

e) Ez idatzi DENA MAIUSKULAN. 

f) Idatzi letra tipo orokorrean kapituluen izenburuak, epigrafeenak, azpiatalenak, etab., letra 
mota edo tamaina eredu desberdinik eman gabe. Soil-soilik erabili Versalita / etzana 
bereizketa atalak eta azpiatalak hierarkizatzeko.    

g) Komatxoak honela erabiliko dira: komatxo bikoitz ingelesak (“abc”) testuaren zatiak edo 
testu aipamen laburrak nabarmentzeko erabiliko dira. Komatxo sinpleak itzulpenetan eta 
glosetan erabiliko dira (adibidez: lat. Fero ‘eraman). Komatxo bikoitz latindarrak («abc») 
artikuluen edo liburu kapituluen izenburuetan erabiliko dira (adibidez: Hernando Balmori, 
C., 1935, «Sobre la inscripción bilingüe de Lamas de Moledo», Emerita 3,77-119), eta 
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aipamen luzeetan; azken kasu horretan, bikoitz ingelesak tartekatu daitezke (“zxy”), 
aipamenaren barneko oharrentzat. 

3.- Erreferentzia bibliografikoak eta oharrak 

3.1. Erreferentzia bibliografikoak: Erreferentzia bibliografikoak artikuluaren testu nagusian 
sartuko dira, eta oin oharren deiak aipamen luzeagoetan erabiliko dira. Egilearen (edo 
egileen) abizena, letra biribil txikian, eta atzetik, izenaren laburdura eta argitalpen urtea. 
Obraren laburdura ere idatzi ahal izango da, tradizio bat dagoenean edo asko aipatzen diren 
liburuen kasuan. Adibidez: "Beltrán 1942, 52" edo "Evans, GPN, 235".       

Antzinaroko egile eta obren laburdurak liburu hauek ezarri moduan idatziko dira:  
a) Adrados, Fco. R., (dir.), 1989-, Diccionario griego-español, Madrid, obra grekoen 
kasuan; eta b) Thesaurus linguae latinae, latindarren kasuan. 

Bibliografia testuaren amaieran idatziz jasoko da, artikuluan eginiko aipamen guztien 
erreferentzia osoekin, Bibliografia atalean aipatutako arauen arabera.  

3.2. Oharrak: Orri oineko oharrak iruzkin esplikatiboetarako erabiliko dira batik bat. Testuan 
sartutako ohar deietan, zenbaki goratu sinpleak erabiliko dira, ordena korrelatiboan artikulu 
osorako. Ohar deia dagozkion hitzen ondoren sartuko da, tarterik utzi gabe eta puntuazio 
zenuen aurretik. Adibidez: …de las figuras funerarias1, que se documentan…; …opiniones 
emitidas con antelación2. 

4.- Bibliografia:  

Abizenen ordena alfabetikoan eta urteka egile bakoitzaren barnean, testuaren edo, hala 
badagokio, LABURDUREN zerrendaren atzetik. 

a) Abizenak Versalita letraz idatziko dira [Small Caps], eta atzetik, izenen laburdura. Honela 
antolatuko dira datuak: abizena, izena, urtea (urtea + letra alfabetikoa, urtean argitalpen bat 
baino gehiago izanez gero), izenburuak, bilduma (kakoen artean), lekua, argitaletxea, 
orrialdeak ( "or." Idatzi gabe). 

Beltrán, P., 1942, Sobre un interesante vaso escrito de San Miguel de Liria [Serie de trabajos varios VIII], 
Valencia: Servicio de Investigaciones Prehistóricas. 

Hoz, J. de, Michelena, L., 1974, La inscripción celtibérica de Botorrita, Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Maluquer de Motes, J., 1971, «Late Bronze and Early Iron in the valley of the Ebro», in: J. Boardman, Brown, M. A., 
Powell, T. G. E. (eds.), The European Community in Later Prehistory. Studies in honor of C.F.C. 
Hawkes, London: Routledge and Kegan Paul, 107-120. 

Egile batek argitalpen bat baino gehiago baditu, marratxo luzea, koma eta urtea idatziko dira 
izenaren ordez. Adib.: 

Michelena, L., 1954, «De onomástica aquitana», Pirineos 1954, 409-458. 

—, 1995, «Guillaume de Humboldt et la langue basque», in: Lengua e Historia, Madrid: Paraninfo, 126-142. 

Egile batek lan bat baino gehiago beste egile batzuekin batera argitaratu baditu, izena 
errepikatuko da. Adib.: 

Abascal, J. M., 1994, «Inscripciones romanas y celtibéricas en los manuscritos de F. Fita en la RAH», Archivo de 
Prehistoria Levantina 21, 367-390. 

—, 2000, «Inscripción romana de Saldeana (Salamanca. Conventus Emeritensis)», AEspA 73, 259-268. 

Abascal, J. M., J. R. López de los Mozos, 1993, «Inscripciones latinas de Sayatón (Guadalajara) in Territorium de 
Ercávica», Wad-Al-Hayara 20, 357-364. 

Abascal, J. M., H. Gimeno Pascual, 2000, Epigrafía Hispánica, Madrid: Real Academia de la Historia. 
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b) Tradizio bat dagoelako edo liburu baten identifikazioa errazteko izenburuaren laburdura 
erabili bada, argitalpen urtearen ordez, laburduren zerrenda erantsi beharko da. 

c) Bai Bibliografian bai oharretan, obren argitalpen lekua toponimoaren berezko hizkuntza edo 
moduan idatziko da: hots, Valencia, London edo Trier, eta ez Valentzia, Londres edo 
Treveris (euskaraz).   

 

 

Edonola ere, originalak kontuan hartuko ditu liburuak serieetan eta bildumetan argitaratzeko 
arautegia eta UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzuaren Estilo Liburua (2. edizioa, 2015eko ekaina). 


