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4 GIZA ZIENTZIAK FILOLOGIA

Giza Zientziak · Gizarte 
Zientziak · Bizitzaren 
Zientziak · Zientzia Zehatzak 
eta Materiarenak · Zientzia 
eta Teknologia

Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko euskara  

Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdeko 
euskara da saio honen aztergaia. 25 herri 
dira guztira eta hizkuntzaren aldetik badu 
interesa: Euskal Herriko ipar-mendebaleko 
ertzean dago eta, kokagune hori dela eta, 
hainbat ezaugarri zahar gorde eta, aldi 
berean, gauza berriak sortu dira bertan.
Batez ere Uribe Kosta eskualdea agertzen 
da berezi. 

Hiru atal nagusi ditu saioak. Alderdi 
horretako euskararen gramatika txiki bat 
aurkezten da lehenean. Hiztegi zabalak 
osatzen du bigarrena: 572 sarrera eta 63 
azpisarrera daude guztira. Hirugarren 
atalean hizkera horren egitura dialektala 
azaltzen da. Gainera, 41 mapa agertzen dira, 
liburuaren osagarri eta aberasgarri.

Egileak: Koldo Zuazo Zelaieta, Urtzi Goiti Ugarte Urtea: 2016

ISBN: 978-84-9082-412-2 Or.: 190

Formatua: 17 x 24 Prezioa: 15,00 €

FILOLOGIA
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Eridenen du zerzaz kontenta: Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008)

Liburu hau sailkideok UPV/EHUko 
Euskal Filologiako katedradun 
zen Henrike Knörr Borràs (1947-
2008) irakasleari egin diogun 
omenaldi xumea da. Liburuko 
hogeita hamabost kapituluetan 
zehar egun garatzen ari garen 
ikerlanaren aleak aurki daitezke, 
honako alor hauetakoak: filologia, 
dialektologia, literatura, onomastika, 
hizkuntzalaritza sinkroniko eta 
diakronikoa, hizkuntzalaritza 
aplikatua eta konputazionala, eta 
psikolinguistika. 

Egileak: María José 
Ezeizabarrena 
Segurola, Ricardo 
Gómez López (arg.)

ISBN: 978-84-9082-092-6

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2015

Or.: 662

Prezioa: 32,00 €

Ibon Sarasola, gorazarre. Homenatge, homenaje

Handia da, zentzurik onenean 
gainera, Ibon Sarasolaren 
itzal akademikoa: azkeneko 
hamarkadetan, alde batera edo 
bestera, euskararen ikerketaz 
arduratu garen guztiok jo behar izan 
dugu EHUko ikertzaileak argitaratu 
dituen lanak behin eta berriz ikustera 
eta kontsultatzera. Ongi dakigunez, 
erraldoia da Ibonek bere bizitzan 
zehar egin duen lana. Erraldoia, 
berezia eta ordu askoren emaitza. 

Egileak: Beatriz Fernández 
Fernández, Pello 
Salaburu Etxeberria 
(arg.)

ISBN: 978-84-9082-097-1

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2015

Or.: 698

Prezioa: 30,00 €

FILOLOGIA

Hire bordatxoan. Txipi Ormaetxea omenduz

Urte luzez irakasle, irakaskide, 
lankide, lagun izanik, eta urte luzez 
Euskal Herriko Unibertsitateko gela-
bulegoetan letraz eta tintaz aritu 
ondoren, ez zen azti-dohain berezirik 
behar Txipi Ormaetxeari paper 
idatzizko azala daraman agurtze-
oparia egokituko zitzaiola igartzeko. 
Haren erretiroaren karietara etorri 
nahi izan du liburu honek, lar belutu 
gabe. Eta etorri ere, urteotan Txipik 
eskaini dituen profesionaltasun 
eta adiskidetasunaren sakapean 
aterpetu guran etorri da.

Egileak: Gotzon Aurrekoetxea 
Olabarri, Jesus Mari 
Makazaga Eizagirre, 
Patxi Salaberri 
Muñoa (arg.)

ISBN: 978-84-9082-305-7

Formatua:17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 322

Prezioa: 15,00 €



6

Birformulazioa eta birformulatzaileak euskaraz

Diskurtso-markatzaileez dihardugu 
liburu honetan. Zehatzago esanda, 
diskurtso-markatzaile jakin batzuez: 
birformulatzaileez. Diskurtsoa 
berrinterpretatzeko prozedura bat 
da birformulazioa: haren bidez 
esataria aurreko diskurtso-atalera 
itzultzen da, hura berrinterpretatzeko 
edo bestelako ikuspegi batez 
aurkezteko. Birformulazioa, beraz, 
diskurtsoan lehenago adierazitakoa 
bestelako hitzez berradieraztea edo 
birformulatzea da. 

Egilea: Xabier Alberdi 
Larizgoitia (koord.)

ISBN: 978-84-9082-060-5

Formatua: 14,5 x 22,5

Urtea: 2014

Or.: 692

Prezioa: 20,00 €

Filologia eta Hizkuntzalaritza 
Saila, 19

GIZA ZIENTZIAK FILOLOGIA

Esaldiaren antolaera. Funtzio informatiboak gako

Liburu hau ez da sintaxi-liburu bat, 
nahiz eta, zentzu zabalean, joskeraz 
diharduela esan litekeen. Sintaxia arau 
sorta baten bitartez perpaus gramatikalak 
sortzeko mekanismo bat da. Hiztunak 
arauok jakin (edo ikasi) beharra dauka. 
Sintaxi-arauek, ordea, erabaki gabe uzten 
dute nola antolatu perpausak egoki 
adierazteko kasuan-kasuan eman nahi den 
informazioa. Sintaxia, zentzu horretan, ez 
da interesgarria testugintzari begira: men 
egin, eta kito.

Beste nonbait bilatu beharko dugu, beraz, 
askatasun-tarte handiagoa eskainiko digun 
zerbait. Denok baitakigu badela askatasun 
ez nolanahikorik, eta are sormen puskarik, 
testu bat ontzeko orduan. Non da, ordea, 
horren gakoa?

Egilea: Juan Garzia Garmendia Urtea: 2015

ISBN: 978-84-9082-086-5 Or.: 168

Formatua: 17 x 24 Prezioa: 17,00 €

FILOLOGIA
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FILOLOGIA

Euskal dialektologia: lehena eta oraina

Aurkibidea: Irantzu Epelde: 
Hitzaurrea. Beñat Oyharçabal, 
Jasone Salaberria eta Irantzu Epelde: 
Norantz datubasea: aurkezpena eta 
aditz komunztadurako datua. Beatriz 
Fernández: Goi- eta behe-datiboak 
eta Datibo-Komunztaduraren 
Murriztapena: Ipar-ekialdeko 
hizkerak eta euskara estandarra. 
Orreaga Ibarra: Egungo gazte 
mintzairaren hainbat ezaugarri.  
Iñaki Camino: Ekialdeko euskararen 
iraganaz.

Egilea: Irantzu Epelde 
Zendoia (arg.)

ISBN: 978-84-9860-495-5

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 244

Prezioa: 16,00 €

Julio Urkixo Euskal Filologi 
Mintegiaren Urtekariaren 
Gehigarriak, 69

GIZA ZIENTZIAK FILOLOGIA

Idazleei galdezka

Hausnargaiaren ezaugarriek 
hala eskatuta, aspaldidanik 
nabarmenarazia zuen gure 
Literatur Mintegi honek idazleekin 
harreman zuzenean hasteko 
premia, baina arrazoizkoegiak ez 
ziruditen arrazoiak zirela eta, urtez 
urte atzeratuz joan da ekimena. 
Oraingoan, halere, aldeko izar eta 
astroen konjuntzioa gertatu bide da 
ortzian eta aukera baliatu ahal izan 
dugu behialako asmo premiatsuari 
ekiteko.

Egilea: Patxi Salaberri 
Muñoz (arg.)

ISBN: 978-84-9860-706-2

Formatua: 27 x 19

Urtea: 2012

Or.: 122

Prezioa: 14,00 €

Mailopeko euskara

Aralarko Mailoen azpian daude 
Betelu, Errazkin, Lezaeta eta Araitz 
bailarako sei herriak: Atallu, Arribe, 
Azkarate, Uztegi, Gaintza eta 
Intza. Nafarroako mendebalean, 
Gipuzkoako mugan, Tolosatik 
gertu daude. Alderdi horretako 
euskararen gramatika eta hiztegia 
bildu dira liburu honetan. Bereziki 
nabarmentzekoa da osatu den 
hiztegi zabala: 2.656 sarrera, 148 
azpisarrera, 310 esapide, 171 esaera 
zahar eta 6 hitz-joko aurkezten dira.

Egilea: Koldo Zuazo Zelaieta

ISBN: 978-84-9860-872-4

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2013

Or.: 368

Prezioa: 18,00 €
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FILOSOFIA

Oinarrizko filosofia

Oinarrizko filosofia idazlanak gozo 
eta erraz sarrarazten du irakurlea 
filosofiaren munduan. Kapitulu 
bakoitzak filosofiaren arlo giltzarri 
bat jorratzen du, oinarrizko ideiak 
eta gaiak azalduz eta arakatuz: 
Frogatu al daiteke Jainkorik baden? 
Nola ezagutzen ditugu zuzen dena 
eta oker dena? Nola definitu behar 
genuke adierazpen-askatasuna? Ba 
al dakizu nola dabilen zientzia? Zure 
gogamena eta gorputza bat al dira? 
Defini al dezakezu zer den artea?

Egilea: Nigel Warburton

ISBN: 978-84-9860-543-3

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 176

Prezioa: 16,00 €

Oi Europa!

Zer ote da Europa delako hori? Zer 
da europar izatea? Zerk egiten gaitu 
europar? Zertan datza europar 
berezitasuna? Europak ez dio utzi 
behin ere bere egiazko izaeraz eta 
helburuez galdetzeari. Europaren 
Ideia nekez uler daiteke haren 
“jatorrizko gertakaria” den filosofiari 
erreferentzia egin gabe. Europa, 
batez ere, gertaera europarrik 
berezkoenaren sorburua da: 
filosofiarena. 

Euskadi Literatura Saria 2013 - 
Euskarazko saiakera

Egilea: Jon Sudupe Martija

ISBN: 978-84-9860-728-4

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2012

Or.: 402

Prezioa: 12,00 €

Filosofiarako sarrera bat

Lan honek filosofiarako sarrera 
bat eskaini nahi du, eta gaika dago 
antolaturik, filosofiako esparru eta 
arazo asko zeharkatuz: balioak, artea, 
politika, gogamena, pentsamendua, 
zientzia, hizkuntza, ezagutza, 
etika... Testua unibertsitateko 
ikasleei begira dago prestatuta, 
baina pertsona gazteagoentzat eta 
helduagoentzat egokia izan daiteke, 
baita unibertsitatetik kanpoko 
jendearentzat ere. Kontua da auzi 
filosofikoak interesgarritzat hartzea. 

Egilea: Agustín Arrieta 
Urtizberea

ISBN: 978-84-9082-285-2

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 262

Prezioa: 16,00 €
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FILOSOFIA - LITERATURA

Gogoz, hitzez eta egitez. Pello Huiziri eskainitako lanak

Hitzaurrea. Bitoriano Gandiagaren 
espiritualitate eta inspirazio 
frantziskotarrak: Ttirrittaren 
parabola. Arrazoibide ez-monotonoa 
eta logika. Gizabanakoaren garapena 
taldean. Historia ez da ikusten, 
asmatu egiten da. Harrotasuna, 
aurrera egiten laguntzen digun 
adiskidea. Oihartzuna eta 
antzezpena ironian. 

Egileak: Kepa Korta Carrión, 
Jesús Mª Larrazabal 
Antia (arg.)

ISBN: 978-84-9860-495-5

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 416

Prezioa: 15,00 €

GIZA ZIENTZIAK FILOSOFIA - LITERATURA

LITERATURA

Literaturaren kritikaren historia

Literaturari buruzko gogoetak 
ardaztu duen bilakaera-hariari 
jarraitzea du liburu honek helburu 
nagusia. Metodologia-estrategia 
interesgarri bat du gidari: literatura-
azterketen eremuko testurik 
garrantzizkoenetako batzuen 
analisi zehatz-zorrotza eskaintzea 
-batzuena, noski: hautatu beharra 
baitago nahitaez-.  

Egilea: David Viñas Piquer

ISBN: 978-84-9860-574-7

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 646

Prezioa: 42,00 €

Leizarragaren idazlanetan barrena

Hiru argitalpenen hegalpean bildurik 
kaleratu zituen Joanes Leizarragak 
1571n Kalbinen erlijioaren sei obra 
funtsezko, idazkeraren itsasoan 
murgiltzen doi hasia zen euskarari 
idazmolde erabat betegina eskainiz. 
Albreteko Joana erreginaren 
agindupeko nafar erresumako 
euskaldunen artean sinesmen berria 
hedatzeko eta sendotzeko baliabide 
gisa moldatu ziren guztiak, idazlan 
bakoitza eduki eta pisu ideologiko 
desberdinekoa bazen ere.

Egilea: Patxi Salaberri 
Muñoa

ISBN: 978-84-9082-025-4

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 190

Prezioa: 16,00 €
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HISTORIA

Oroimenaren lekuak eta lekuoak.  
Gerra Zibilaren errepresentazio artistikoak vs. kontaera historiko-politikoa

Memoriari eta lekukotzei buruzko 
ikasketek nazioartean sortu duten 
interesa kontuan izanik, Gerra 
Zibilaren harira Euskal Herrian 
zabaldu diren diskurtso mota 
ezberdinak aurrez aurre jartzea da 
monografiko honen asmoa. Hainbat 
diziplina biltzen dituen lan esparru 
zabala da oroimenarena. Horregatik, 
elkarren osagarri izan daitezke 
politikaren eta historiografiaren 
arloko diskurtsoak eta adierazpide 
kultural ezberdinetako 
errepresentazio artistikoak.

Egileak: Izaro Arroita 
Azkarate, Lourdes 
Otaegi Imaz (arg.)

ISBN: 978-84-9082-290-6

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 274

Prezioa: 24,00 €

Basker. 1960ko hamarkadako euskal kulturari buruzko suediar dokumentalak

1963ko urtarrilean eta otsailean, Dan 
Grenholm eta Lennart Olson erreportariek 
Euskal Herria bisitatu zuten hainbat 
astetan zehar, eta euskal kulturari 
eta folkloreari buruzko bi film labur 
dokumental etnografikotarako filmazioa 
egin zuten. Basker eta Bonde i Baskerland 
filmak Sveriges Radio TV suediar telebista 
publikoan eman ziren urte bereko udan. 
Ezustean topatutako ikus-entzunezko 
dokumentu bitxi eta guretzat argitaragabe 
horiek aurkezten ditu monografia 
honek, eta horien inguruko azterketa 
orokorra eskaintzen du. Eszena nagusien 
deskribapen zehatzak eta identifikazioak 
osatzen dute lanaren oinarria, eta 
egileen biografia txundigarriak nahiz 
Euskal Herrira egin zuten espedizioaren 
aurrekariak eta xehetasunak aztertzen dira 
ondoren. 

Egilea: Argibel Euba Ugarte Urtea: 2016

ISBN: 978-84-9082-470-2 Or.: 264 €

Formatua: 17 x 24 Prezioa: 15,00 €
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HISTORIA

Errepublikanismoa Gipuzkoan (1868-1923)

Liburu hau lau urte luzez egindako 
lanaren lehendabiziko emaitza da. 
Bere garaian, helburu zehatz bati 
jarraikiz eman zitzaion hasiera 
ibiliari: Gipuzkoan nahiz Euskal 
Herri mailan sortu den hutsune 
historiografikoa betetzea. Estatuan 
kultura politiko errepublikanoari 
buruz gero eta ikerketa gehiago 
burutzen ari badira ere, hemen 
oraindik asko dago egiteko.  

Egilea: Unai Belaustegi 
Bedialauneta

ISBN: 978-84-9082-085-8

Formatua:16 x 22,5

Urtea: 2015

Or.: 396

Prezioa: 20,00 €

Historia Garaikidea Saila, 47

GIZA ZIENTZIAK HISTORIA

Erromatar Goi Inperioa Mendebaldean.  
Augustorengandik Severotarrengana. K.a. 31 - K.o. 235

Liburu honetan aipatzen diren 
espazioak askotarikoak dira. Erroma 
eta Italia lurralde periferikoekin 
uztarturik ageri dira ezinbestean, 
haietako batzuk inperioaren 
erdigunetik guztiz urrun bazeuden 
ere. Dokumentazioa oparo-oparoa 
da, baina sakabanaturik dago, eta 
datuek ez diraute beti berdin, eremu 
geografikoa edo aztergaia aldatu 
ahala. Horrek guztiak lan honetan 
ikuspegi geografiko bat erabiltzea 
galarazten zuen, gure iritziz. 

Egilea: Patrick Le Roux

ISBN: 978-84-9082-151-0

Formatua:15 x 21

Urtea: 2015

Or.: 404

Prezioa: 20,00 €

Mundu modernoaren sorrera 
Kontakizun global eta ekologiko bat. XV. mendetik XXI. mendera arte

Liburu erakargarri eta argi idatzitako 
honek mundu modernoaren 
sorrerari buruzko kontakizun bat 
dakarkigu, 1400etik gaur arteko 
tartea hartzen duena. Asiari, 
Afrikari eta Mundu Berriari buruzko 
ikerkuntzak ekarri duen jakintza 
berria erabiliz, Robert Marks-ek 
kontakizun bat eraikitzen du, 
zeinean munduko parte horiek 
jokatzen baitituzte rol nagusiak. 

Egilea: Robert B. Marks

ISBN: 978-84-9082-167-1

Formatua: 15 x 21

Urtea: 2015

Or.: 240

Prezioa: 16,00 €
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HISTORIA

Emakumeak, hitza eta bizitza

Liburu honek, jarduera akademiko baten 
emaitza izateaz gainera, aitortzeko eta 
omentzeko ekimen bat izan nahi du. 
Oso egoera zailetan, gizartearen eta 
herrialdearen alde onena eman zuten 
emakumeei eginiko aitorpena eta 
omenaldia, hain zuzen ere.

Azken hamarkada hauetan emakumeak 
lortzen ari diren aurrerapenez mintzatzean, 
eta egiteko dagoen guztia kontuan hartuta, 
erraza da aurrera begiratzea eta atzean 
utzitakoa ahaztea. Historiak, ordea, ikasbide 
ugari ditu guri emateko, eta, historia luze 
horretan, baliagarria zaigu emakume 
askok izandako jokabidea, gure iragana 
ezagutzeko ez ezik, gure etorkizunari begira 
jartzeko ere.

Egileak: Begoña Bilbao Bilbao, Gurutze Ezkurdia Arteaga, 
Karmele Pérez Urraza, Josu Chueca Intxusta (koord.)

Urtea: 2012

ISBN: 978-84-9860-737-6 Or.: 284

Formatua: 17 x 24 Prezioa: 20,00 €

Gerra Zibila Berriatuan eta Lekeitioko frontean.  
Berriatua Berrezarkuntzan, II. Errepublikan eta Gerra Zibilean

Berriatuan, gudako lehen lerroan 
geratu ziren beste herri batzuetan 
baino zibil gutxiago hil ziren: sei 
bonbardaketen eta tiroen ondorioz, 
eta kleroko bi kide fusilatuta 
(abade bat Larruskainen eta moja 
bat Bartzelonan). Gainera, guk 
dakigula, herriko mutilik ez zen 
hil borrokatzen, eta beste fronte 
batzuetan baino soldadu gutxiago hil 
zirela pentsa daiteke.

Egilea: Patxi Juaristi 
Larrinaga

ISBN: 978-84-9082-066-7

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 240

Prezioa: 18,00 €

GIZA ZIENTZIAK HISTORIA
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Markinako frontea. Markinako eta Xemeingo egoera politikoa eta soziala Bigarren 
Errepublikan eta Gerra Zibilean (1931-1939)

1936ko irailetik 1937ko apirilera, 
guda lerroa geldirik egon zen 
Markina-Xemeingo lurretan, eta 
herritarrek eraso bortitz ugari 
jasan behar izan zituzten. Gainera, 
behin erreketeak herrian sartu eta 
gero, errepresio basatia hasi zuten 
abertzaleen eta ezkertiarren aurka. 
Zaharrenen artean, Gerra Zibileko 
oroitzapenak oso indartsuak dira. 

Egilea: Patxi Juaristi 
Larrinaga

ISBN: 978-84-9860-583-9

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 348

Prezioa: 18,00 €

Amets baten oinordeko gara - Heredamos un sueño.  
Euskal Unibertsitatea - Universidad Vasca. 1936

1866tik aurrera euskal erakundeek 
eta gizarteak unibertsitatea eskatu 
zieten behin eta berriz Espainiako 
gobernuei, baina aldarrikapen hori 
ez zen gauzatu 1936ko azarora arte, 
euskal autonomiarekin batera. 
Medikuntza Fakultatea baino ez zen 
eratu eta Bilbo erortzearekin batera 
itxi zituen bere ateak. Auzi horrek 
ondo erakusten du.

Egilea: Mikel Aizpuru 
Murua

ISBN: 978-84-9860-752-9

Formatua: 17 x 24 cm

Urtea: 2012

Or.: 280

Prezioa: 20,00 €

HISTORIA

GIZA ZIENTZIAK HISTORIA
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EHU Tipografia korporatiboa - EHU Tipografía corporativa

EHU tipografiaren proiektua 
aurkezten dugu hemen, gure 
unibertsitateak helarazi nahi dituen 
nortasun bereziaren printzipioetan 
oinarrituta, publikoki hauteman, 
aurkeztu eta bereiziak izan 
daitezen. Unibertsitateak duen 
eguneroko eginkizuneko behar 
guztietara egokitzea bilatzen duen 
tipografia da eta UPV/EHUren izaera 
elebiduna kontuan hartzen duena, 
letra tipografiko bereko bi bertsio 
estilistiko baititu .

Egileak: Eduardo Herrera 
Fernández, Daniel 
Rodríguez Valero, 
Leire Fernández 
Iñurritegi, María 
Pérez Mena

ISBN: 978-84-9860-817-5

Formatua: 18 x 23

Urtea: 2013

Or.: 80

Prezioa: 16,00 €

GIZA ZIENTZIAK ARTEA

Zientzia Astea. Alfabetatze zientifikoa - Alfabetización científica

Jakintza zientifikoa eguneroko 
errealitatea ulertzeko eta harekin 
eraginkortasunez eragin-
trukean jarduteko gure gizarte 
bilakaeran nagusi izan behar duten 
oinarrizko gaitasun batzuekin 
lotua dago. Horretarako, diseinu 
grafikoaren bidez, nahasmenetik 
atera eta jakintza berria sortzen 
jarraitzeko, begiak ireki eta gure 
begirada berreraikitzeko beharraz 
ohartarazten lagundu nahi dugu. 

Egileak: Eduardo Herrera 
Fernández, Leire 
Fernández Iñurritegi, 
María Pérez Mena

ISBN: 978-84-9082-042-1

Formatua: 15 x 21

Urtea: 2014

Or.: 224

Prezioa: 16,00 €

ARTEA

Arteari buruzko oinarrizko kontzeptuak

Liburu hau vademecum 
gisa pentsatuta dago, erraz 
kontsultatzekoa. Informazio zabal 
samarra, laburtua eta eguneratua 
eskaintzen du gaiaren alderdi 
nagusiei buruz. Sarrerak alfabetikoki 
antolatuta daude, eta gai hauei 
buruzko kontzeptu eta termino 
nagusiak aipatzen dira: arte 
plastikoak, arkitektura, dekorazio-
arteak eta diseinua, ikuspuntu 
teoriko, historiko, formal eta 
deskriptibo batetik begiratuta. 

Egileak: José Mª Faerna 
García-Bermejo, 
Adolfo Gómez 
Cedillo

ISBN: 978-84-9082-243-2

Formatua: 15 x 21

Urtea: 2015

Or.: 234

Prezioa: 15,00 €
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ARTEA

Arte zinematografikoa

Arte zinematografikoak berezko 
hizkuntza eta estetika ditu. 
Bordwellen eta Thompsonen Film 
Art liburua zinemagintzari buruzko 
sarrera-libururik salduena da, eta 
oso errespetatua, gainera, adituen 
artean. Teknika zinematografikoak 
nabarmenduz, ikasleei tresna 
analitiko egokiak ematen saiatu 
dira irakasleak, tresna horiei esker 
ikasleek hobeto uler ditzaten genero 
guztietako filmak. 

Egileak: Kristin Thompson, 
David Bordwell

ISBN: 978-84-9860-544-0

Formatua: 21,5 x 27,5

Urtea: 2011

Or.: 538

Prezioa: 45,00 €

GIZA ZIENTZIAK ARTEA

Raemaekersen marrazkiak: Britaniar propaganda Espainian eta Euskal Herrian Lehen 
Mundu Gerran

1916an Raemaekers Olandi’ar 
margolari antzetsu erostiaren 
Marku-ostoak izenburua zuen 
katalogo-liburuxka argitaratu zen 
Londresen. 1916ko arte-katalogo 
bat euskaraz topatzea harrigarria 
bazen ere, harritzeko arrazoi gehiago 
daude liburuxkaren argitalpen-hiria 
Londres dela konturatzen garenean. 
Zein da arrazoia euskarazko 
katalogoa Londresen argitaratzeko? 

Egileak: Ismael Manterola 
Ispizua

ISBN: 978-84-9860-753-6

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2012

Or.: 398

Prezioa: 24,00 €

Prozesu sortzailea kartelen diseinu grafikoan  
Un proceso creativo en el diseño gráfico de carteles

Diseinu grafikoari lanbide-izaera 
aitortuta, eta ikuspuntu didaktiko 
batetik, diziplina hau “tailerraren” 
zentzu itxian planteatzen da, 
ekintzan egituratuta. Proiektu erreal 
baten gainean “eginez ikasi” ideian 
oinarritutako ikuspegi honetatik, 
eta berariazko proposamen 
metodologikoarekin, UPV/EHUko 
Udako Ikastaroetako Diseinu 
Grafikoko Tailerrean sortutako 
hamar kartelen aurretiko gogoetak.

Egileak: Eduardo Herrera 
Fernández,  
Leire Fernández 
Iñurritegi

ISBN: 978-84-9860-844-1

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2013

Or.: 286

Prezioa: 20,00 €



16 GIZARTE ZIENTZIAK ZUZENBIDEA

Giza Zientziak · Gizarte 
Zientziak · Bizitzaren 
Zientziak · Zientzia Zehatzak 
eta Materiarenak · Zientzia 
eta Teknologia

Euskal Oinordetza Zuzenbideari buruzko azterketa 
Araudi berri bat sortzeko oinarriak

Herri ororen nortasuna zehazteko eta haren 
egitura eratzeko, elementu ezinbestekoa 
da Zuzenbide Zibila, hizkuntzaren eta 
kulturaren parean jartzen baita. Horregatik 
jotzen da gaur egun nahitaezkoa dela 
Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle 
guztientzat Zuzenbide Zibil bateratu 
bat osatzea; Gernikako Estatutuak bere 
gain hartutako eskumena baliatuz, 
azken batean Zuzenbide pribatua herri-
nortasunaren eta euskal lurraldeen arteko 
kohesioaren elementu gisa erabiltzeko. 
Bide horretan, Euskal Zuzenbide Zibila 
zuhurtziaz eta lasaitasunez garatzeko, 
zatika ekitea da modurik egokiena, eta 
hortik dator, hasteko, oinordetzari buruzko 
estatutua lantzeko proposamena. 

Egileak: Clara I. Asua González, Gorka Galicia 
Aizpurua, Jacinto Gil Rodríguez, José Javier 
Hualde Sánchez, Leire Imaz Zubiaur

ISBN: 978-84-9860-954-7

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2014

Or.: 116

Prezioa: 7,00 €

ZUZENBIDEA
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Munduaren historia ekonomikoa. X-XX. mendeak

Historia ekonomikoaren arloko 
ikerkuntzak halako indarra hartu 
du azken hamarraldiotan, non zaila 
baita azken ikerketa eta ikuspegi 
guztien berri izatea. Horrez gainera, 
baldin eta nahi bada mila urte baino 
gehiagoko aldia aztertu —Erdi Arotik 
gaur egun arte— eta Europaren 
esparru estua gainditu —orain arteko 
lanik gehienak eremu horretara 
mugatu baitira—, eginkizuna 
pertsona bakar baten helmenetik at 
dago ia.

Egileak: Francisco Comín 
Comín, Mauro 
Hernández Benítez, 
Enrique Llopis 
Agelán (arg.)

ISBN: 978-84-9860-866-3

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2013

Or.: 484

Prezioa: 24,00 €

Egungo estrategia-analisia

Etorkizuna iragartzeko zailtasunak, 
nahasmenak eta lehia gogorrak 
nagusi dira enpresa-ingurune 
globalean. Estrategia, bestalde, 
gero eta garrantzitsuagoa da 
enpresentzat, aurrez antzeman ezin 
zaion enpresa-ingurune erronkaz 
betetako batean bizi baitira. 
Horrenbestez, ezinbestekoa zaie 
arreta irmoa jartzea balioa sortzeko 
oinarrietan, biziraungo badute eta 
haziko badira. 

Egilea: Robert M. Grant

ISBN: 978-84-9860-861-8

Formatua: 19 x 25

Urtea: 2013

Or.: 518

Prezioa: 42,00 €

Zuzendaritza estrategikoa. Teoria eta praktika

Liburu honek Zuzendaritza 
Estrategikoaren ikuspegi gaurkotu 
eta integrala eskaintzen du, eta 
curriculum diseinu berrien arabera 
dago pentsatua. Izan ere, curriculum 
horiek irakaskuntza eta ikaskuntza-
prozesuetan lanbiderako gaitasunak 
garatzea dute helburu. 

Egileak: Eneka Albizu 
Gallastegi, Jon 
Landeta Rodríguez 
(koord.)

ISBN: 978-84-9082-055-1

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 224

Prezioa: 22,00 €

EKONOMIA
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PEDAGOGIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIAK

Hezkuntza-ebaluazioa

Hezkuntza-ebaluazioa ezinbesteko tresna 
da gaur egun hezkuntza-prozesuen 
kalitatea bermatzeko, bai eta prozesu 
horiek etengabe hobetzen jarraitzeko 
ere. Testuinguru horretan, azken 
hamarkadetan aldaketak gertatu dira 
hezkuntza-ebaluazioan, eta bilakatuz 
joan da, gaur egungo egoerara iritsi 
arte. Hezkuntza-ebaluazioa izenburuko 
liburu honek hezkuntza-ebaluazioaren 
gaur egungo gakoak eskaintzen dizkie 
hezkuntzako profesionalei, bai eta 
hezkuntzako profesional izan nahi dutenei 
ere, hots, irakasletza, pedagogia, gizarte-
heziketa, psikopedagogia ikasten ari 
direnei. Horretarako, liburuak parte teoriko 
bat du, non hezkuntza-ebaluazioaren 
oinarri kontzeptualak berrikusten baitira, 
aplikazio-eremu garrantzitsuenak eta hori 
gauzatzeko metodologia.

Egileak: José Francisco Lukas Mujika,  
Karlos Santiago Etxeberria

Urtea: 2016

ISBN: 978-84-9082-418-4 Or.: 330

Formatua: 17 x 24 cm Prezioa: 18,00 €

Heziketa fisiko moderno baterako perspektibak

Pierre Parlebas, bi aldiz Honoris 
Causa Doktorea eta Frantziako 
Ohorezko Legioko zalduna, 
Frantziako Heziketa Fisikoaren 
erreferentziazko azken autorea 
da. Lan txiki hau bere hitzaldi 
bateko transkripziotik abiatzen 
da, Andaluziako Juntak 1996an 
argitaratutakoa eta Perspectivas 
de una educación física moderna 
izendatua. Onerako edo txarrerako 
lan interesagarria eta gaur egungoa 
izaten jarraitzen du.

Egilea: Pierre Parlebas

ISBN: 978-84-9082-458-0

Formatua:  17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 76

Prezioa: 7,00 €



19

PEDAGOGIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIAK

GIZARTE ZIENTZIAK PEDAGOGIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIAK

Kubik: antzezlan bat baino gehiago…  
Haur Hezkuntzarako proposamen artistiko-pedagogiko bat

Lau ardatzen inguruan egindako 
liburua da honako hau: Haur 
Hezkuntza, Antzerkia, Ikerketa eta 
Irakasle(gai)en Prestakuntza. Loris 
Malaguzzi pedagogo italiarraren leloa 
geure eginez, arestiko lau ardatzen 
inguruan dauden hainbat errealitate 
ikusezin ikusgarri egiteko saiakera ere 
bada ikerlan hau. Izan ere, hezkuntza 
aztergai nagusia duen HEZIKER 
diziplinarteko taldeak plazaratu duen 
lehen liburu honetan, 0-3 urte bitarteko 
Haur Hezkuntzako ikasleentzako Kubik 
antzezlana ikergai hartu da. 

Egileak: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9082-044-5

Formatua:  15 x 21

Urtea: 2015

Or.: 154

Prezioa: 10,00 €

Eskola kulturaniztunetan irakastea eta ikastea

Liburu honek eskolek eta irakasleek 
izan ditzaketen ikuspegien eta 
estrategien adibideak eman 
nahi ditu, zertarako eta eskola 
eta ikasgela kulturaniztunetako 
ikasle guztien beharrei erantzuten 
dieten hezkuntza-esperientziak 
eskaintzeko. Ideia asko bereziki 
lagungarri gertatuko zaizkie 
etorkin berriak hartzen dituzten 
eremuetako hezitzaileei. Liburua 
eskola eta eskola-barruti eleaniztun, 
kulturaniztun eta arrazaniztunetako 
irakasle, zuzendari eta curriculum-
aholkulari guztientzat idatzia da.

Egilea: Elizabeth Coelho

ISBN: 978-84-9082-447-4

Formatua: 17 x 24 cm

Urtea: 2016

Or.: 304

Prezioa: 18,00 €

Gorputz adierazpena lehen hezkuntzan

Gorputz-adierazpena da gorputz-
heziketako irakasleen artean pasio 
gehien sortzen duen eduki multzoa: 
batetik, beldurra, konfiantza eza, 
ikara, ezinikusia sortzen ditu 
eta, bestetik, poza, algara, lilura, 
miresgarritasuna. Irakasleak eduki 
multzo horrekiko duen iritziaren 
arabera modu batean edo bestean 
iritsiko da ikasleengana eta, hala, 
eduki horiek ekiditeko edo lantzeko 
gogoa sortuko da. 

Egilea: Mª Teresa Vizcarra 
Morales (koord.)

ISBN: 978-84-9860-971-4

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 212

Prezioa: 15,00 €
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Kirol-entrenamenduaren oinarriak eta kontzeptuak

Kirol-errendimendu maximoa 
lortzea da kirolari guztien xedea, 
zeinahi mailatan dihardutela ere. 
Helburu hori lortzeko, lan-prozesu 
zorrotz bat bete behar dute; prozesu 
horri, hain zuzen ere, prestakuntza 
edo entrenamendu deitu ohi diogu. 
Eredu militarra gurera ekarriz, 
«kirol-estrategia» egoki bat prestatu 
beharra dago, kirol-errendimendu 
maximoa lortzeko —estrategiatzat 
hartuz unean-unean erabaki 
egokiena hartuko dela bermatzen 
duten arauen multzoa—. 

Egileak: Juan Manuel García 
Manso, Manuel 
Navarro Valdivielso, 
José Antonio Ruiz 
Caballero

ISBN: 978-84-9860-712-3

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2012

Or.: 542

Prezioa: 32,00 €

PEDAGOGIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIAK 

Aucouturier metodoa. Ekintza-fantasmak eta praktika psikomotorra

Ekintza-fantasmen kontzeptuaren 
bitartez, Bernard Aucouturierrek 
haurraren motrizitatearen 
psikodinamika ulertzera 
gonbidatzen gaitu, zeina larrimin 
saihestezinen aurrean haurrari 
segurtasuna ematen dioten ekintza 
sinbolikoen jatorrian baitago. 
Autoreak jarduteko eta jostatzeko 
atsegina nabarmentzen du, 
norberaren irudikapena eraikitzeko 
eta pentsamendua garatzeko 
ezinbesteko faktore gisa. 

Egilea: Bernard Aucouturier

ISBN: 978-84-9860-557-0

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 304

Prezioa: 22,00 €

10 gako. Argudiatzeko eta frogak erabiltzeko gaitasunak

María Pilar Jiménez Aleixandre, 
gaur egun, zientzien didaktikako 
katedratikoa da Santiagoko 
Unibertsitatean, hamabi urtean 
Bigarren Hezkuntzako irakasle izan 
ondoren. Bigarren Hezkuntzan 
hautespen naturala nola ikasten 
den eta ingurumen-hezkuntza nola 
integratzen den aztertu du; eta 
hamar urte honetan, berriz, ikertu du 
nola argudiatzen den zientzietako 
eskoletan eta nola erabiltzen diren 
frogak. 

Egilea: Mª Pilar  Jiménez 
Aleixandre

ISBN: 978-84-9860-736-9

Formatua: 17 x 24 cm

Urtea: 2012

Or.: 206

Prezioa: 19,00 €
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PSIKOLOGIA

Etnografia feministak Euskal Herrian. XXI. mendera begira dagoen antropología

Liburu honek azken urteetan, 
gure testuinguruan garatu diren 
edo garatzen ari diren ikerketa 
antropologiko feministen berri 
ematen du. Sarrerako kapituluan 
jasota gelditzen denez, asko dira 
laurogeiko hamarkadatik hona 
emakumeen errealitatea aztertu 
edota genero-ikuspegia erabili duten 
euskal antropologoak, ekarpen 
interesgarriak eginez.

Egileak: Mari Luz Esteban 
Galarza, Jone Miren 
Hernández García 

ISBN: 978-84-9082-460-3

Formatua: 15 x 21

Urtea: 2016

Or.: 284

Prezioa: 22,00 €

SOZIOLOGIA

Oroimena

Jendeak jakin-mina du oroimenaren 
inguruan eta oroimenaren hutsegite 
ikusgarrien inguruan; adibidez, 
amnesia duten pertsonen kasuan. 
Baina oroimenari buruz ikasten 
ari diren ikasleek, batzuetan, ez 
dute lortzen jakin-min horrek 
irautea. Arrazoia argia da: 
oroimena aztertzeko, kontu handiz 
diseinatutako esperimentuak 
gauzatu behar ditugu.

Egileak: Alan Baddeley, 
Michael W. Eysenck,  
Michael C. Anderson

ISBN: 978-84-9860-968-4

Formatua: 20 x 24

Urtea: 2014

Or.: 462

Prezioa: 30,00 €

Energia trantsizioak: iraunkortasuna eta demokrazia energetikoa

Lan honen eta trantsizio 
sozioekologiko eta energetikoei 
buruzko beste hainbat lanen 
sorburuan erregai fosilen eta 
hondakin-hustulekuen agortzea 
eta sistema sozioekonomikoaren 
beraren ahitzea daude nagusiki. 
Gizartea ere akituta dago, hainbat 
arrazoigatik itota: langileen 
esplotazioa, zaintza-lanak ikusezin 
izatea, egiturazko doikuntzak 
eta hazkunde ekonomikoaren 
gorazarrea. 

Egileak: Leire Urkidi, Rosa 
Lago, Izaro Basurko,  
Martin Mantxo, Iñaki 
Bárcena, Ortzi Akizu 

ISBN: 978-84-9082-311-8

Formatua: 15 x 21

Urtea: 2016

Or.: 234

Prezioa: 12,00 €
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Zer da kasuzko gizarte-langintza? Sarrera gisako deskribapen bat

Mary Ellen Richmond-ek gizarte-
langintzaren oinarri zientifikoak 
ezarri zituen, bai lanbidearenak bai 
jakintza-arloarenak. Izan ere, gizarte-
langintzaren eremuan, jardun 
profesionalerako eta prestakuntza 
akademikorako lehen proposamen 
teoriko-metodologikoak egin zituen. 
Mary Richmonden obra aztertu 
duten egileak bat datoz beraren 
ekarpenak gaurkotasun handikoak 
direla baieztatzean. 

Egilea: Mary Ellen 
Richmond

ISBN: 978-84-9860-679-9

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2013

Or.: 170

Prezioa: 14,00 €

Erakundeen soziologia

Gaur egungo gizartea —konplexua, 
oso ekoizkorra eta ezegonkorra— 
erakunde-gizartea da: gure 
oinarrizko behar asko asetzeko (ura, 
garraioa, elikadura, energia, osasuna, 
irakaskuntza, aisialdia, bizitzaren 
zentzua, eta abar), nahitaezkoak 
dira erakunde horien jarduerak. 
Horregatik, beharrezko bihurtu da 
haiek aztertzea, geure bizitza egoki 
ulertzeko ezinbesteko osagaitzat.

Egileak: Antonio Lucas 
Marín, Pablo García 
Ruiz

ISBN: 978-84-9860-865-6

Formatua: 17  x 24

Urtea: 2013

Or.: 456

Prezioa: 35,00 €

Antropologiako hiztegia

Hizkuntzak elkarlanean garatzen 
dira. Gure kasuan, unibertsitateko 
gaiak euskaraz jorratzeko, 
ezinbestekoa da dagokion alorreko 
adituen eta hizkuntzalarien arteko 
lankidetza. Horretan ari dira hala 
UPV/EHUko Euskara Zerbitzua eta 
jakintza-alorrak, besteak beste. 
Hala, Antropologiako Hiztegi hau 
Antropologia Fakultatearen eta 
Euskara Zerbitzuaren arteko lanaren 
emaitza da. 

Egileak: Joxe Migel Apaolaza 
Beraza, Jone Miren 
Hernández García, 
Pío Pérez Aldasoro

ISBN: 978-84-9082-041-4

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 410

Prezioa: 18,00 €

SOZIOLOGIA
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Eusebio Osa. Belaunaldi baten lekukoa

Eusebio Osaren pentsamendua 
jarraitu liteke liburu honetan. Borroka 
sozial-kulturaletan murgildu zen 
buru-belarri: ikastolan, alfabetatze-
eskoletan, grebetan, NATOn 
sartzearen aurkako koordinadoran… 
Eta pentsamendua eta praxia, biak 
elikatu zituen. Marxista izan zen. 
Demokrazia eta sozialismoa gauza 
bera ziren Osarentzat —Kuba eredu 
on, eta Frantzia txar—, eta indarrean 
frankismo faxistatik demokrazia 
burges kapitalista autoritarioranzko 
trantsizioa zegoen. 

Egilea: Pako Sudupe Elortza

ISBN: 978-84-9860-879-3

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2013

Or.: 258

Prezioa: 16,00 €

SOZIOLOGIA

GIZARTE ZIENTZIAK SOZIOLOGIA

Gizarte-kognizioa

Gizarte-kognizioa artikulu-
bilduma bat da, zeinean aztertzen 
baitira, batetik, gizakiok gure 
ingurumen sozialari buruz ditugun 
irudikapen mentalak, eta, bestetik, 
nola prozesatzen, gordetzen eta 
berreskuratzen den informazio 
soziala. Aukeratutako artikuluek 
gizarte-kognizioaren inguruko 
ikerketa eta teoria jasotzen duten 
sorta erakusgarria osatzen dute. 

Egileak: Marilynn B. Brewer, 
Miles Hewstone

ISBN: 978-84-9860-596-9

Formatua:  17 x 24

Urtea: 2012

Or.: 498

Prezioa: 18,00 €

Etnologiaren nozio giltzarriak. Azterketak eta testuak

Liburu hau ezinbesteko erreferentzia 
bihurtu da urte gutxian jakintza-
arlo honetarako sarbide gisa. 
Etnologia ezagutzen hasi nahi 
dutenei zuzenduta dago, eta bereziki 
gizarte-zientzietako ikasleei. 
Jakintza-arlo honen metodoak eta 
funtsezko kontzeptuak aztertzen 
dira liburuan, bai eta paradigma 
nagusiak (eboluzionismotik 
estrukturalismora) eta ikerkuntza-
eremuak ere (ahaidetasuna, 
ekonomia, politika, erlijioa…). 

Egileak: Marie-Odile Géraud, 
Olivier Leservoisier, 
Richard Pottier

ISBN: 978-84-9860-569-3

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 366

Prezioa: 24,00 €



24

KOMUNIKAZIO ZIENTZIAK

Kalitatezko kazetaritza: Ba al dago etorkizunik?  
Erreferentziazko prentsaren eboluzioa Euskal Herrian eta Europan (2001-2014)

Liburu honen funtsa oso labur 
azaltzen da: kazetaritzaren oraina 
eta geroa. HGH Ikertaldea, akademia 
eta lanbideko beste hainbat aditu eta 
profesional bezala, kezkatuta dago 
lanbidearen barruan gertatzen ari 
diren aldaketen ondorioez. Mudantza 
hauek eraginik izan al dute 
informazioaren kalitatean? Ebaluatu 
al daiteke informazioaren kalitatea? 
Nolatan, zein irizpidetan? Eta euskal 
hedabideak, nola daude? Europako 
onenen mailan? 

Egileak: Txema Ramírez de 
la Piscina, Alazne 
Aiestaran, Antxoka 
Agirre, Beatriz 
Zabalondo

ISBN: 978-84-9082-217-3

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2015

Or.: 310

Prezioa: 28,00 €

GIZARTE ZIENTZIAK KOMUNIKAZIO ZIENTZIAK

TIRABIRAK. Tiras que aflojan

Egileak: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9082-474-0

Formatua: 26 x 16

Urtea: 2016

Or.: 324

Prezioa: 19 €

1977tik 2016ra, egunik egun, hainbat egunkaritan argitaratutako binetez 
betea datorkigu liburu hau. Marrazkilarien eskutik, azken hamarkadetako 
euskal gatazka irudikatzeko askotariko ikuspegiak, konfrontazio politikoaren 
aurpegirik bortitzena agerian jarriz, sortutako sufrimendua erakutsiz eta gogoeta 
kritikoa bultzatuz. Bineten bidez, gatazkaren oinarriak eta ondorio gordinenak 
azaleratzen dira eta, aldi berean, ironiak, satirak eta parodiak gertakarietara 
hurbiltzeko beste ate batzuk ireki. Bakea, errespetua eta elkarbizitza eraikitzeko 
gogoeta, begirada enpatikoa eta integratzailea lantzeko tresna egokiak izan 
daitezkeelako tira grafikoak. 

Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburuak, EITBk eta UPV/EHUko EMAN 
ikerketa taldeak garatutako “TIRABIRAK / Tiras que aflojan” transmedia proiektu 
zabalaren baitan kokatzen da argitalpena.
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KOMUNIKAZIO ZIENTZIAK

Gure (zinemaren) Sor Lekua. Euskarazko lehen filmaren aurkikuntza, historia eta analisia

André Madré jeneralak zuzendu eta 
1956an Hazparnen estreinatutako 
Gure Sor Lekua euskarazko 
dokumental luzea du ardatz saio 
honek. Orain arte galdutzat ematen 
zen filma, historian euskaraz 
egindako lehena litzatekeena. 
Prozesu luze baten baitan egileak 
deskubritutako kopia mutu baten 
eta beste hainbat material baliosen 
aurkikuntza du abiapuntu ikerketak, 
pelikularen,  Madré-ren eta garaiaren 
azterketa burutzen da bertan.

Egilea: Josu Martínez 
Martínez

ISBN: 978-84-9082-153-4

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2015

Or.: 244

Prezioa: 13,00 €

Komunikazio Saila, 24

Lurraldeak eta mugaldeak II. Agerraldiak eta presak Espainiako zinema dokumentalean

Argitalpen honek segida ematen 
dio aurreko liburuak –Lurraldeak 
eta Mugaldeak. Esperientzia 
dokumental garaikideak (2013)– 
hasitako bideari, Euskal Herriko 
Unibertsitateak eta BilbaoArte 
Fundazioak antolaturiko zuzendari, 
akademialari eta zine-kritikarien 
arteko topaketen lekukotza jasoz. 

Egilea: Vanesa Fernández 
Guerra (arg.)

ISBN: 978-84-9082-219-7

Formatua: 16 x 22,5

Urtea: 2015

Or.: 194

Prezioa: 15,00 €

Informazioaren komunikazioa eta datu eta bilduma digitaletarako sarbidea

Dokumentazioa, kazetaritza eta 
teknologia batzen dira liburu 
honetan, hamalau adituren eskutik. 
Gai hauek aurkituko ditugu bertan: 
biltegiak, liburutegi digitalak, 
dokumentazioaren irakaspena, 
dokumentazioa bertsolaritzan, 
webguneen optimizazioa, datu 
kazetaritza, kazetaritza digitala, 
elkarrizketen prestakuntza, 
erakundeetako komunikazioaren 
egokitasuna eta gaurkotasunezko 
informazioa rock musikan.

Egilea: Teresa 
Agirreazaldegi 
Berriozabal (koord.)

ISBN: 978-84-9860-932-5

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 236

Prezioa: 12,00 €
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Lurraldeak eta mugaldeak. Esperientzia dokumental garaikideak

Argitalpen hau hainbat zuzendari, 
akademiko eta zine-kritikariren 
arteko zenbait topaketatatik sortu 
da; topaketok Euskal Herriko 
Unibertsitateak (EHU/UPV) 2010ean 
eta 2011n antolatutako unibertsitate-
hedapeneko bi ikastarotan izan 
ziren. Baina sortu da, halaber, 
ondorengo kafe, mail, elkarrizketa 
interesgarri eta konpainia onetatik 
ere. 

Egileak: Vanesa Fernández, 
Miren Gabantxo 
(arg.)

ISBN: 978-84-9860-887-8

Formatua: 16 x 22,5

Urtea: 2013

Or.: 166

Prezioa: 15,00 €

KOMUNIKAZIO ZIENTZIAK

Euskal Herriko kazetari digitalen lanbide-jarrerak eta lan-egoera

Euskal Herriko komunikabideak 
hamabi bat urtetan daude 
Interneten. Horri buruzko ikerketa 
ere garatu da Euskal Herriko 
Unibertsitatean azken hamarkadan. 
Hainbat alderdi aztertu dira, baina 
lanbide bera ere eta haren inguruko 
jarrerak eta lan egoera ikertzeke 
dago oraindik. Hala ere, beste 
autonomi erkidego batzuetan halako 
ikerketak burutu dira, batez ere, 
Galizian eta Katalunian. 

Egileak: Koldobika Meso, 
Javier Díaz, José 
Larrañaga, Ainara 
Larrondo

ISBN: 978-84-9860-319-4

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 102

Prezioa: 12,00 €
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UPV/EHUKO
ARGITALPEN 

ZERBITZUA

Informazioa eta eskariak:

Euskal Herriko Unibertsitateko
Argitalpen Zerbitzua

www.ehu.eus/argitalpenak  
argitaletxea@ehu.eus  
1397 P.K.- 48080 Bilbo

Tf.: 946 012 227
Faxa: 946 012 333
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BIOLOGIA

Giza Zientziak · Gizarte 
Zientziak · Bizitzaren 
Zientziak · Zientzia Zehatzak 
eta Materiarenak · Zientzia 
eta Teknologia

Landare-fisiologia

Azken bi hamarkada paseetan (1991. 
urtean liburu honen ingelesezko lehen 
edizioa argitaratu zenez geroztik) landare-
zientzietan izandako aurrerapen izugarria 
biltzen du argitalpen honek. 1999an 
arabidopsisaren genoma argitaratzeak 
bultzada eman zion genomikaren eremuari, 
eta horrek, era berean, aurrerapen handiak 
eragin ditu bioinformatikan, analisi 
genetikoetan, eboluzio molekularrean, 
seinale transdukzioan eta sistemetako 
biologian. Aurrerapen zirraragarriak 
lortu dira landare-fisiologian finkatuago 
zeuden arloetan ere —esate baterako, 
bioenergetikan, fotosintesian, ingurumen-
estresean eta landare-mikroorganismo 
nahiz landare-birus motako 
interakzioetan—, eta horrek ikerketa 
biologikoaren punta-puntan jarri ditu 
landare-zientziak. 

Egileak: Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger Urtea: 2014

ISBN: 978-84-9082-058-2 Or.: 948

Formatua: 22 x 29 Prezioa: 65,00 €
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Iraunkortasuna Unibertsitatetik abiatuta: disziplina arteko hausnarketa 
La sostenibilidad desde la Universidad: una reflexión interdisciplinar

Lan honen helburua da irakurlea 
oso denbora laburrean garrantzia 
handia hartu duen arazo batera 
hurreratzea, hain zuzen ere, gure 
planetaren jasangarritasunera. Gaur 
egun, ingurumena babestea, gizakia 
ondasun naturalak aprobetxatzean 
egiten ari den gehiegikerien 
ondorioz Lurra bere horretan agor 
daitekeela ikustea, lehen mailako 
ardura bilakatzeaz gain, gizakien 
eta naturaren arteko harremana 
ulertzeko modu berri bat behar dela 
ikusteko ardatz bihurtu da.

Egilea: Iñaki Lasagabaster 
Herrarte (koord.)

ISBN: 978-84-9860-766-6

Formatua:  17 x 24

Urtea: 2013

Or.: 306

Prezioa: 16,00 €

Ekologia. Kontzeptuak eta aplikazioak

Aurkikuntza berrien erritmoa azkar 
doanez, diziplina zientifiko dinamiko 
bat irakastea —hala nola ekologia—
erronka handia da. Baina ekologiako 
irakasleen eta ikasleen erronka are 
handiagoa da, sistema ekologikoak 
maila askotan mehatxatzen dituzten 
ingurumen-arazo premiazkoetan 
ekologiak duen garrantzia kontuan 
hartzen badugu. Ikasleak arazo 
horiek ulertzeko eta konponbideak 
diseinatzeko hezten saiatzen 
garenean, ekologiaren alderdi 
guztiak dira garrantzitsuak. 

Egilea: Manuel C. Molles Jr.

ISBN: 978-84-9860-551-8

Formatua: 21,5 x 29

Urtea: 2011

Or.: 616

Prezioa: 60,00 €

BIOLOGIA

BIZITZAREN ZIENTZIAK BIOLOGIA

Diseinu esperimentala bizi-zientzietarako

Diseinu esperimental ona 
argitasunez pentsatzean eta biologia 
ulertzean datza, eta ez matematika 
eta estatistika-ariketa konplexuak 
egitean. Ikerketa onaren muina da 
hori, eta biozientzien irakaskuntza 
ororen bihotzean egon behar luke. 
Maiz, ordea, diseinu arrakastatsua 
saiakuntza- eta errore-prozesu gaitz 
baten ondoren etorri ohi da, baliozko 
denbora eta baliabideak alferrik 
galdu ostean. 

Egileak: Graeme D. Ruxton, 
Nick Colegrave

ISBN: 978-84-9860-667-6

Formatua: 19 x 24

Urtea: 2012

Or.: 186

Prezioa: 24,00 €
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Giza espeziea. Antropologia biologikoaren hastapenak

Gaur egungo antropologia 
biologikorako sarrera honek arlo 
horretako osagai nagusiak aurkezten 
ditu: genetika eta eboluzioaren 
teoria, gizakiaren eboluzioa eta 
bariazioa, erregistro fosila, eta 
primateen eboluzioa, biologia eta 
jokabidea. Testuaren ardatz nagusia 
biologiaren eta kulturaren arteko 
harremana da, eta arreta berezia 
eskaintzen zaio gizakiek primateen 
ordenan duten lekuari. 

Egilea: John H. Relethford

ISBN: 978-84-9860-546-4

Formatua: 20,5 x 26

Urtea: 2011

Or.: 562

Prezioa: 45,00 €

Bioetika eta etika medikoa medikuntzako ikasleentzat
Bioética y ética médica para estudiantes de medicina

Eskuliburu hau Euskal Herriko 
Unibertsitateko Medikuntza eta 
Erizaintza Fakultateak eskaintzen 
duen Etika Mediko-ko testuen 
bilduma bat da. Bertan Bioetikako 
ezagutza zati bat jasotzen da, 
hain zuzen, Boloniako Planak 
Europar Batasuneko Goi-Mailako 
ikasketetarako europar esparrura 
egokitzea xede duen proiektuaren 
ondorioz derrigorrezko bihurtu den 
ikasgai honen materia.

Egilea: Mª Isabel Marijuán 
Angulo

ISBN: 978-84-9082-315-6

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 312

Prezioa: 16,00 €

Anestesiako eskuliburua

Anestesiaren definizioa hau izango 
litzateke: helburu medikoek edo 
patologiak eragindako sentsibilitate 
galera osoa edo partziala. Horrela, 
anestesiologia mina arintzea eta 
paziente kirurgikoaren zainketa osoa 
lantzen dituen zientzia medikoa 
da. Liburu honek ikasleentzako 
anestesiologiaren oinarrien inguruko 
informazio-iturri izatea du helburu. 
Bertan 18 gai jorratzen dira modu 
xume baina zorrotzean, espezialitate 
zabal honetan zehar lehen pausuak 
eman nahi dituztenei zuzenduta.

Egileak: Alberto Martínez 
Ruiz, Itsaso Calvo 
Santibáñez, Mikel 
Uriarte Apellániz

ISBN: 978-84-9082-445-0

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 244

Prezioa: 14,00 €

BIOLOGIA - MEDIKUNTZA

MEDIKUNTZA
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MEDIKUNTZA

Biologia- eta osasun-zientzietako estatistika-metodoak

Liburu hau lagungarria da biologia- 
eta osasun-zientziak ikasten ari 
direnentzat, estatistika-metodoekin 
esperientzia handia nahiz txikia 
izan. Ikasleek estatistika-tekniken 
logika uler dezaten eta praktikan 
jar dezaten pentsatuta dago. 
Batxilergoko aljebra-ezagutza izatea 
nahikoa da liburu hau ulertzeko. 
Adibide eta ariketa gehienak 
genetikari, biologia orokorrari, 
ekologiari eta medikuntzari 
buruzkoak dira.

Egilea: J. Susan Milton

ISBN: 978-84-9860-871-7

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2013

Or.: 600

Prezioa: 48,00 €

Giza anatomiako atlasa

Osasun-zientzien arloan giza 
anatomiari buruzko ezagutza 
izatearen garrantziak ez du azalpenik 
behar. Fisiologiarekin batera, 
jakintza medikoaren funtsezko 
oinarrietako bat da. Gaixotasunak 
diagnostikatzeko eta tratatzeko 
egin diren azken aurrerapen 
teknologikoak erabili eta interpretatu 
ahal izateko, ezinbestekoa da 
anatomia ezagutzea eta arrazoibide 
anatomikoa erabiltzea. 

Egilea: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9860-967-7

Formatua: 21 x 30

Urtea: 2014

Or.: 726

Prezioa: 80,00 €

Metabolismoaren erregulazioa giza organismoan

Edizio honek metabolismoaren 
eta erregulazioaren deskribapen 
moderno eta osoa dakar. Argitasun 
paregabez azaltzen ditu kontzeptu 
zailak Keith N. Frayn egileak, eta 
gaiari buruzko funtsezko gida bat 
damaio irakurleari. Liburu honetan 
azaltzen da nola egokitzen den 
giza gorputza hainbat egoeratara 
metabolismoaren erregulazioari 
esker, eta, horretarako, hainbat gai 
jorratzen dira, hala nola energia-
balantzea, gorputz-pisuaren 
erregulazioa eta abar.

Egilea: Keith N. Frayn

ISBN: 978-84-9082-232-6

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2015

Or.: 410

Prezioa: 26,00 €

BIZITZAREN ZIENTZIAK MEDIKUNTZA
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Euskokantauriar Arroko eboluzio geologikoa

· Euskokantauriar Arroko eboluzio 
geologikoa.

· Dinamika kortikala eta pultsu 
termotektoniko alpetarrak 
Euskokantauriar arroan eta 
mendebaldeko Pirinioan.

· Diagenesiaren banaketa 
Euskokantauriar arroan.

· Euskokantauriar arroaren 
Kuaternarioa.

· Euskokantauriar eskualdeko eta 
haren inguruko mendebaldeko 
Pirinioetako erregistro fosila.

Egileak: Arantxa Bodego 
Aldasoro, Miren 
Mendia Aranguren, 
Arantxa Aranburu 
Artano, Arturo 
Apraiz Atutxa (arg.)

ISBN: 978-84-9082-056-8

Formatua: 21 x 30

Urtea: 2014

Or.: 256

Prezioa: 45,00 €

Giza Zientziak · Gizarte 
Zientziak · Bizitzaren 
Zientziak · Zientzia Zehatzak 
eta Materiarenak · Zientzia 
eta Teknologia

Landa-geologia: 12 irteera Euskokantauriar Arroan zehar

· Euskal kostaldeko estuarioak. 
· Kretazeoko itsaspeko bolkanismoa 
Euskokantauriar Arroan. 

· Harriaren Ibilbidea: Axarteko 
harrobietatik Gasteizko Katedral 
Zaharrera bitarteko erdi aroko bidea.

· Armañongo parkea, 120 Ma baino 
gehiagoko historia.

· Zumaiako flyscha.
· Tolesen eta failen ikuskizuna: 
Barrika, flyschak dar-dar egiten 
duen tokia.

· Valderejo-Sobrón, Bóveda-Gesaltza 
Añana sektorea.

Egileak: Arantxa Bodego 
Aldasoro, Miren 
Mendia Aranguren, 
Arantxa Aranburu 
Artano, Arturo 
Apraiz Atutxa(arg.)

ISBN: 978-84-9082-045-2

Formatua: 22 x 29

Urtea: 2014

Or.: 218

Prezioa: 35,00 €

GEOLOGIA
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Mineralogiaren hastapenak

Mineralogiaren hastapenak 
liburuan, mineralogia tradizionaleko 
eta mineralogia optikoko ikasketetan 
lantzen den materialaren zati 
handi bat biltzen da, eta mineralak 
beren testuinguru geologikoan 
deskribatzen dira. Liburuak 
mineralogiako eduki tradizional 
garrantzitsua aurkezten du: 
kristalografia, lotura kimikoak, 
mineral-egituran eragina duten 
faktoreak, mineralen egonkortasuna 
eta kristalen hazkundea barne.

Egilea: William D. Nesse

ISBN: 978-84-9860-870-0

Formatua: 21 x 28

Urtea: 2013

Or.: 500

Prezioa: 42,00 €

GEOLOGIA - FISIKA ETA KIMIKA

ZIENTZIA ZEHATZAK ETA MATERIARENA GEOLOGIA - FISIKA ETA KIMIKA

Ingurumen-kutsaduraren analisia

Liburu honetan modu praktikoan 
aurkeztu nahi zaizkie hainbat 
arlotako ikasleei analisi kimikoaren 
xehetasunak, baliabideak eta mugak. 
Ikasteko tresna erabilgarri bat egitea 
izan da helburu nagusia. Horretarako, 
metodologia analitikoaren 
orokortasunak azaltzeaz gain, hau 
da, lagina jasotzen denetik azken 
emaitza lortu arte, bildu nahi izan 
ditugu kutsatzaileak agertzen diren 
ingurumeneko esparru nagusietan 
erabiltzen diren berariazko 
metodoak ere.

Egileak: Jone Omar 
Onaindia, Asier 
Vallejo Ruiz (koord.)

ISBN: 978-84-9082-008-7

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 204

Prezioa: 20,00 €

Fisika zientzialari eta ingeniarientzat. 1. bolumena eta  2. bolumena

Irudian egungo bizitzako objektu 
eta gertaera arruntak ageri dira: 
aerosorgailuak, bizikleta, tximistak, 
burdinolan gori-gori jartzen den 
altzairua, gauean ikusten ditugun 
izarrak... Haietako batzuk garapen 
teknologiko handiko tresnak 
dira; beste batzuk, berriz, naturan 
betidanik ikusten diren gertaerak. 
Baina haiek oro fisikaren hizkuntzaz 
deskriba ditzakegu. Haietan, izan ere, 
fisikaren printzipioak eta aplikazioak 
biltzen dira.

Egileak: Paul M. Fishbane, 
Stephen Gasiorowicz, 
Stephen T. Thornton 

ISBN -1 978-84-9082-030-8

ISBN - 2 978-84-9082-031-5

Formatua: 21,5 x 27

Urtea: 2014

Or.: 658 (1. bol.) 770 (2. bol.)

Prezioa-1: 35,00 €

Prezioa-2: 40,00 €

FISIKA ETA KIMIKA
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Giza Zientziak · Gizarte 
Zientziak · Bizitzaren 
Zientziak · Zientzia Zehatzak 
eta Materiarenak · Zientzia 
eta Teknologia

Itsasontziaren eskuliburua

Nautika eta itsas garraioaren 
irakaskuntzarako oinarrizko lan 
bat da Itsasontziaren eskuliburua. 
Oinarrizko lan bat, helburu 
didaktikoz egina: merkataritzako 
ontzia eta haren itsas ingurunea 
erakustea, eta oinarrizko 
nomenklatura definitzea. Horregatik, 
hiztegi gisa antolatua dago: termino 
bakoitzaren definizio zehatza 
ematen da, irudi argigarriz lagunduta 
gehienetan. Eta termino bakoitzaren 
ingelesezko ordaina ere ematen da 
euskarazkoaren ondoan.

Egilea: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9082-164-0

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2015

Or.: 166

Prezioa: 20,00 €

Instalazio elektrikoak

Liburu honek instalazio elektrikoez 
dihardu, arautegi-ikuspegia erabili 
gabe. Horrelako instalazioen kalkulua 
eta analisi zorrotza nabarmentzen 
ditu; arautegiei dagozkien alderdiak, 
berriz, modu osagarrian lantzen dira. 
Testuan, alderdi hauek lantzen dira: 
behe- eta erdi-tentsioko tresneriarik 
ohikoenaren deskribapena eta 
azterketa, sareen kalkulua eta 
diseinua, konexio-instalazioen 
azterketa...

Egilea: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9082-221-0

Formatua:  17 x 24

Urtea: 2015

Or.: 424

Prezioa: 35,00 €

INGENIARITZA
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Eremu elektromagnetikoen oinarriak ingeniarientzat

Informazioaren teknologietan 
erabilitako haririk gabeko eta zuntz 
optiko bidezko komunikazioak 
ahalbidetzen dituzten uhin 
elektromagnetikoen oinarriak 
jorratzen ditu testuliburu honek. 
Egileek urte luzeetan Euskal Herriko 
Unibertsitateko (UPV/EHUko) 
telekomunikazio-ingeniaritzako 
ikasle ugariri emandako 
irakaspenaren pizgarriak eragin du 
testuliburu honen sorrera. 

Egileak: Gaizka Durana 
Apaolaza, Gotzon 
Aldabaldetreku 
Etxebarria

ISBN: 978-84-9860-950-9

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 192

Prezioa: 12,00 €

INGENIARITZA

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA INGENIARITZA

Turbomakina termikoak. Diseinu termodinamikoaren oinarriak

Liburu honetan, turbomakinen 
irakaskuntzara bideratutako ibilbide 
profesionala bururatzen duten ezagutzak 
azaltzen dira, autoreek aztertzen igarotako 
urteek ematen duten patxada eta ideien 
finkatzearekin. Azken aldian argitaratu 
diren turbomakina termikoen diseinuari 
buruzko testurik osatuenetako batez 
hornitzen da euskarazko zientzia-eremua. 
Turbomakinak ikasteari ekiten dionari 
hasieratik sortzen zaizkion zalantzen 
erantzun-segidari jarraitzen dio liburuaren 
egiturak. Liburuaren helburua ez da diseinu 
konputazionalaren prozedura modernoak 
erakustea, baina bertan azaltzen dena 
beharrezkoa da diseinu horri ekiteko, eta 
ezinbestekoa ulertzeko. Horregatik, irakurri 
beharreko liburua da gai honetako irakasle 
eta profesionalentzat, eta arras erabilgarria 
ingeniaritzako bigarren eta hirugarren 
zikloko ikasleentzat, nagusiki haientzat 
egina baita.

Egileak: Manuel Muñoz Torralbo, Manuel Valdés del Fresno, 
Marta Muñoz Domínguez

Urtea: 2014

ISBN: 978-84-9082-067-4 Or.: 466

Formatua: 17 x 24 Prezioa: 30,00 €
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Komunikazioa euskaraz ingeniaritzan

Ikasketa teknikoetan ez ohi da neurri 
egokian balioesten komunikazio 
egokiaren garrantzia... Baina, 
usteak erdi ustel. Ingeniarien bizitza 
profesionalean funtsezkoa da 
komunikazio linguistikoa: idatzizkoa 
eta ahozkoa. Izan ere, mota askotako 
txostenak idatzi behar dira, eta 
ideiak, kontzeptuak... hitzen bidez 
azaldu behar dira. Hitz eginez azaldu 
behar dira ingeniaritzako proiektuak, 
azalpenak emanez konbentzitu 
behar dira lankideak eta... proiektuak 
finantzatuko dituztenak. 

Egilea: José Ramón 
Etxebarria Bilbao

ISBN: 978-84-9082-009-4

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 386

Prezioa: 25,00 €

INGENIARITZA

Bero- eta masa- transferentzia. Hurbilketa praktikoa

Bero- eta masa-transferentzia 
energia termikoaren transferentzia-
abiaduraz arduratzen den oinarrizko 
zientzia da. Aplikazio-eremu zabala 
du: sistema biologikoetatik hasi eta 
etxetresna arruntetara, etxebizitza- 
eta merkataritza eraikinetara, 
prozesu industrialetara, gailu 
elektronikoetara nahiz elikagaien 
industriara. Jotzen da ikasleek 
kalkuluak egiteko eta fisikako oinarri 
egokiak dituztela.

Egileak: Yunus A. Çengel

ISBN: 978-84-9860-795-6

Formatua: 20,5 x 26

Urtea: 2013

Or.: 932

Prezioa: 60,00 €

Makina elektrikoak. Oinarrizko kontzeptuak eta aplikazio-ariketak

Makina elektrikoek garrantzi 
handia dute ingeniaritza-ikasketa 
gehienetan, eta sakon lantzen dira 
industria-ingeniaritzan. Makina 
elektriko mota asko badaude 
ere, erabilienak, zalantzarik 
gabe, transformadoreak, makina 
sinkronoak eta makina asinkronoak 
dira, hau da, korronte alternoaren 
eremuan sartzen direnak. 

Egileak: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9860-698-0

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2012

Or.: 692

Prezioa: 36,00 €
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Energia berriztagarriak. Eskuliburu teknikoa

Gero eta argiago dago energia 
berriztagarriak energia-irtenbiderik 
onena direla. Alde on ugari 
dituzte: 1. Garbiak dira (oso gutxi 
kutsatzen dute, edo ia batere ez). 2. 
Berriztagarriak dira. Eguzkia, haizea, 
olatuak, ibaiak, lurra… energia-iturri 
agortezinak dira. 3. Klima-aldaketa 
mantsotu dezakete. 4. Haien 
erabilerak garapen harmoniko 
eta orekatu bat, ingurumena 
errespetatzen duena, lortzen 
lagundu dezake. 

Egileak: Eva Esteire Guereca, 
Ana Madrid 
Cenzano, Antonio 
Madrid Vicente

ISBN: 978-84-9860-713-0

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2012

Or.: 292

Prezioa: 38,00 €

Goi-tentsioko linea elektrikoei buruzko erregelamendua

Energia-instalazioetako industria-
segurtasunari buruzko arau bat da 
2008ko otsailaren 15eko 223/2008 
Errege Dekretua, Goi-tentsioko linea 
elektrikoen baldintza teknikoei 
eta segurtasun-bermeei buruzko 
erregelamendua eta haren jarraibide 
tekniko osagarriak (JTO-GTL 
01etik 09ra) onartzen dituena. 
Erregelamenduaren xedea da goi-
tentsioko linea elektrikoek bete 
beharreko baldintza teknikoak eta 
segurtasun-bermeak ezartzea.

Egileak: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9860-563-1

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2011

Or.: 274

Prezioa: 23,00 €

INGENIARITZA

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA INGENIARITZA

Materialen zientzia eta ingeniaritza. Hastapenak

Materialen zientzia eta ingeniaritza 
irakasteko aurreko edizioetan 
erabilitako helburuak eta hurbilketak 
mantendu dira zazpigarren 
edizio honetan. Lehen helburua, 
helburu nagusia, da kalkulua, 
kimika eta fisika ikasten hasi diren 
unibertsitateko ikasleei oinarrizko 
printzipioak aurkeztea maila egoki 
batean. Bigarren helburua da gaia 
ordena logiko batean aurkeztea, gai 
sinpleenetatik konplexuenetara. 

Egilea: William D. Callister 
Jr.

ISBN: 978-84-9860-470-2

Formatua: 20,5 x 26

Urtea: 2011

Or.: 850

Prezioa: 58,00 €
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ARKITEKTURA

Hirigintzaren oinarriak

Hirigintza zabala bezain liluragarria 
da. Artea, zientzia eta politika 
nahasten dituen hiriaren egintza 
kaleen eta eraikinen diseinu soiletik 
askoz harago baitoa. Adreilu-
burbuilaren karira ugaldutako 
negozio ilunek itzal handiegia egin 
dioten honetan, beharbada, inoiz 
baino egokiagoa da hirigintzaren 
oinarriak ezartzen saiatzea. Betiere, 
hiriaren dimentsio-aniztasuna 
kontuan hartuz.

Egilea: Unai Fernández de 
Betoño Sáenz de 
Lacuesta

ISBN: 978-84-9082-052-0

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2014

Or.: 176

Prezioa: 18,50 €

INGENIARITZA - ARKITEKTURA

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA INGENIARITZA - ARKITEKTURA - INFORMATIKA

INFORMATIKA

Python programazio-lengoaia: oinarriak eta aplikazioak

Liburu hau ez dugu sortu Python 
lengoaiaren xehetasun guztiak eta 
zehaztasun osoz deskribatzeko, 
ikasteko material motibatzailea 
eskaintzeko baizik. Adibideak 
ikustea, probatzea eta horien 
hobekuntzak programatzea baita 
ikasteko metodorik onena. Python 
lengoaia sinplea, ulergarria eta 
ahaltsua da. Lengoaiak bere barruan 
dakarren funtzionaltasuna ez da 
oso zabala, baina oso erraza da 
oinarrizko muin hori zabaltzea.

Egileak: Iñaki Alegría Loinaz,  
Olatz Pérez de 
Viñaspre Garralda, 
Kepa Sarasola 
Gabiola

ISBN: 978-84-9082-439-9

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 174

Prezioa: 18,50 €

Hirigintza-antolamendua. Kontzeptuak, tresnak eta jardunbideak

Hirigintza-antolamenduari 
dagozkion kontzeptuak, tresnak 
eta jardunbideak ezagutu beharra 
dago baldin eta modu eraginkorrean 
parte hartu nahi bada gure hiriak 
proiektatzeko eta eraikitzeko lanean. 
Ikasleei, hainbat diziplinatako 
tituludunei eta oro har hiriaren 
etorkizuna definitzean parte hartzen 
duten pertsona guztiei zuzendua 
dago liburu hau.

Egilea: Juli Esteban 
Noguera

ISBN: 978-84-9082-463-4

Formatua: 17 x 24

Urtea: 2016

Or.: 340

Prezioa: 22,00 €
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12 · New York - Martutene 
Euskal postnazionalismoaren utopiaz eta 
globalizazio neoliberalaren krisiaz

Saizarbitoriaren Martutene 
(2012) da euskal literaturako 
eleberririk garrantzitsu 
eta kalitatezkoena, euskal 
kanonaren ardatz bihurtzera 
deitua dena. Eleberri horrek 
lehena eta geroa berrikusteko 
perspektiba berria ematen 
digu: euskal XX. mende luzea 
(1898-2012) abertzaletasunak 
definitua (Arana, ETA) eta 
globalizazio neoliberalaren 
krisiak (2008) amaitua.

Egilea: Joseba Gabilondo Alberdi

ISBN: 978-84-9860-731-4

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2013

Or.: 204

Prezioa: 15,00 €

13 · Egungo euskal saiakeraren 
historia

Liburu honetan euskal 
saiakerak azken urte hauetan 
izan dituen emaitzak aztertzen 
dira. Horretarako lehenengo 
atal batean saiakerari buruzko 
oinarrizko kontzeptuak azaldu 
eta azken hamarraldi hauetan 
euskal saiakerak erakusten 
dituen ezaugarri nagusiak 
(atal laburretan antolatutako 
saiakerak egiteko joera, euskal 
esparruko gaietan zentratu 
nahia, gatazka eta honen 
inguruko kontuek daukaten 
garrantzia…) eta abar.

Egilea: Jon Kortazar Uriarte (zuz.)

ISBN: 978-84-9860-829-8

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2013

Or.: 180

Prezioa: 12,00 €

14 · Euskal literatura itzulia.  
Bernardo Atxagaren lanak erdaretan

Erdaratutako literatur itzulpen 
kopurua gorantz doa azken 
urteotan, eta liburu honetan 
kanpora itzuliriko horri 
begiratu nahi izan diogu. Zer 
itzuli den jaso eta aztertzea 
izan da gure lehen helburua, 
euskal literatur sistemaren 
nondik norakoei erreparatuz, 
beti ere. Gurea literatur sistema 
diglosikoa izaki, itzulpen bide 
ezberdinak azaleratu ditu 
eginiko azterketak.

Egilea: Elizabete Manterola Agirrezabalaga

ISBN: 978-84-9082-068-1

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2014

Or.: 228

Prezioa: 16,00 €

15 · Hamaika euskal literato eta 
Jainkoa

Hamaika euskal idazle, bi 
aroren mugan, biziari, denari, 
badenari eta ez denari, 
«Jainkoari» eta Jainkoari buruz 
galdezka. Zaude ziur, bide erraz 
eta atseginagoetatik eramango 
zaitu Sebas Gartzia Trujillok, 
pausorik pauso, bihurgunerik 
bihurgune, hamaika idazle 
eta askoz gehiagoren albiste 
jakingarriak hemen, bizitzako 
pasadizo bitxiak hor, bizi-
poz eta zauriak hunkigarri 
noiznahi, aipamen ongi 
hautatuak argigarri nonahi. 

Egilea: Sebastian Gartzia Trujillo

ISBN: 978-84-9082-451-1

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2016

Or.: 896

Prezioa: 35,00 €

LIBURU BILDUMAK · Euskal Literatura Saila
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11 · Egungo euskal antzerkiaren 
historia

Estatutua onartu ondoren 
Autonomia Erkidegoan eratu 
erakundeek abian jarririko 
kultur politikekin batera beste 
literatur genero batzuetan 
gertatutako loraldia ez da 
garapen munta berekoa 
izan literatura dramatikoari 
dagokionez. Lan honek, aldez 
edo moldez, Estatutua onartu 
zenetik gaur arte mugaz alde 
bietan argitaraturiko literatura 
dramatikoa aztertzea izan du 
helburu lehen.

Egileak: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9860-665-2

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2012

Or.: 240

Prezioa: 16,00 €

8 · Egungo euskal ipuingintzaren 
historia

Poesia eta nobela jorratzen 
zituzten aurreko liburuetan 
bezala, atal bitan dakargu 
Egungo euskal ipuingintzaren 
historia: batetik, sarrera luze 
bezain mamitsua jaso dugu, 
euskal ipuingintza garaikideari, 
baina baita oro har ipuinari ere, 
testuinguru egokia eskaintzen 
diona. Nolabait, ipuina, eta bide 
batez euskal ipuina, zertan 
diren jakiteko ezinbesteko 
azalpena da. 

Egileak: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9860-558-7

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2011

Or.: 300

Prezioa: 16,00 €

9 · Egungo euskal haur eta gazte 
literaturaren historia

Azken urteotan Euskal Haur 
eta Gazte Literaturak aurretik 
ezagutu gabeko garapena 
izan du. Bada, Egungo euskal 
haur eta gazte literaturaren 
historia honetan, lehenengo 
idazlan modernoak agertu 
zirenetik gaur egunera arteko 
gertakariak, idazlanak eta berri 
nagusienak biltzen saiatu gara.

Egileak: Hainbat egile

ISBN: 978-84-9860-542-6

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2011

Or.: 240

Prezioa: 15,00 €

10 · Gatazka Nafarroako euskal 
literaturan

Euskaraz ari diren egile 
nafarrak, nola edo hala, “euskal 
gatazka” izeneko gaiaz baliatu 
dira beren lanak ekoizteko 
tenorean. Batzuetan, gure 
“kontu tristeak” (inoiz halaxe 
deitu dute) kontakizun baten 
testuingurua eskaintzen dio 
narratzaileari; besteetan, 
pertsonaien testuinguru 
existentzialean euskal 
gatazkaren kutsuak zer nolako 
ondorioak dituen erakusteko 
agertuko zaigu. 

Egilea: Asier Barandiaran Amarika

ISBN: 978-84-9860-572-3

Formatua: 13,5 x 21,5

Urtea: 2011

Or.: 208

Prezioa: 14,00 €

Euskal Literatura Saila · LIBURU BILDUMAK
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19 · Zergatik den E = mc2  
(eta zergatik axola zaigun)

Orain bertan, liburu hau 
eskuetan duzularik, argiaren 
abiaduran mugitzen ari zarela 
esango banizu, seguruena ez 
zenidake sinetsiko, eta burutik 
ondo ote nagoen zalantza 
egingo zenuke. Hala da, ordea, 
eta horixe erakutsi zigun 
Einstein-ek E = mc2 formula 
ospetsuaren bidez. Cox-ek eta 
Forshaw-ek azalduko digute 
nola litekeen hori.  

Egileak: Jeff Cox, Brian; Forshaw 

ISBN: 978-84-9082-165-7

Formatua: 16 x 24

Urtea: 2015

Or.: 274

Prezioa: 20,00 €

18 · Epigenetikaren iraultza

Iritzi arruntak zioen DNAko 
gene proteina-kodetzaileek 
erabakitzen zutela izaki baten 
zer-nolakoa: geneon kode 
betiko finkoan legoke, hala, 
bizidunon patu biologikoa. 
Hartara bultzatzen zuten, izan 
ere, genetika artean garatzeko 
egoteak eta aurrerantzean 
zekarkeenaren itxaropen 
bero eta, inoiz, zoro batek. 
Denborarekin, ordea, pilatuz 
joan ziren datuak uste horren 
aurka. 

Egilea: Nessa Carey

ISBN: 978-84-9082-211-1

Formatua: 16 x 24

Urtea: 2015

Or.: 458

Prezioa: 22,00 €

17 · Zergatik den egia eboluzioa

Inork ez luke zertan libururik 
idatzi garbi uzteko atomoak, 
izan, badirela, edo Lurra 
Eguzkiaren inguruan biratzen 
dela. Beraz, eboluzioa egunean-
egunean berresten ari den 
arren, biologiaren ardatz 
izateraino erabat, zergatik da 
beharrezkoa Zergatik den egia 
eboluzioa izenburuko liburu 
bat? 

Egilea: Jerry A. Coyne

ISBN: 978-84-9860-881-6
Formatua: 16 x 24

Urtea: 2013

Or.: 446
Prezioa: 20,00 €

16 · Longitudea

GPSa eta abar tresna 
arruntak diren garai honetan, 
ezin aproposagoa da ospe 
handiko liburu honek 
dakarkigun historia ederra. 
Erlojugile bat da protagonista 
nagusia, baina hor ibiliko 
dira, lehia berean loturik, 
astronomoak, itsasgizonak, 
matematikariak eta 
agintariak, besteak beste.

Egilea: Dava Sobel 

ISBN: 978-84-9860-745-1
Formatua: 16 x 24

Urtea: 2012

Or.: 198
Prezioa: 15,00 €

LIBURU BILDUMAK · ZIO. Zientzia Irakurle Oroentzat
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15 · Descartesen hutsegitea

Egungo zientziaren ikergai 
zirraragarrienetariko bat da 
Damasiok darabilena: ea 
nola eratortzen den materia 
soiletik espiritua esaten 
zaion hori. Horra gogamena 
gogoeta sakonean bere 
izate eta jatorriaz, behaketa 
zorrotzarekin uztarturik 
introspekzio ernea. Emozioaren 
eta arrazoiaren arteko erlazioa 
da saiakera ospetsu honen gai 
nagusia. 

Egilea: Antonio Damasio 

ISBN: 978-84-9860-744-4

Formatua: 16 x 24

Urtea: 2012

Or.: 428

Prezioa: 20,00 €

14 · Animalien aferak

Nola irauten dute bizirik? 
Zer trikimailu darabilte 
arrakasta izateko? Halako 
galderak bururatzen zaizkigu 
maiz animalien bizimoduei 
erreparatzean, baldintza 
gogorretan aurrera ateratzeko 
gai direla ikusten dugularik 
batez ere. Animaliarik 
arruntena aztertzean ere 
aurkitu dezakegu zerbait bitxi 
edo deigarria. 

Egileak: Juan Ignacio Pérez Iglesias, Miren Bego 
Urrutia Barandika

ISBN: 978-84-9860-568-6

Formatua: 16 x 24

Urtea: 2011

Or.: 340

Prezioa: 20,00 €

13 · Erreinu periodikoa

Elementuen Taula Periodikoa 
mapa bat da, bere gisakoa. 
Mapa arruntek lurralde bat 
irudikatzen dutenez, nolakoa 
da Mendeleiev-en mapa 
horrek biltzen duena? Horri 
erantzutera dator liburu xume 
hau. Airetik inguratuko gara 
lehenik, eta oinezko bidaian 
gero. Aurrena., eskualdeen 
ikuspegi orokorra izango dugu. 

Egilea: Atkins, Peter William

ISBN: 978-84-9860-554-9

Formatua: 16 x 24

Urtea: 2011

Or.: 196

Prezioa: 15,00 €
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23 · Politika

Hitzak dira itzultzailearen 
tresnak. Baita filosofoarenak 
ere.  Harlauza horiek 
Aristotelesek berak jarri 
zizkigun bere POLITIKAko 
zortzi liburuetan, gizakiaren 
bizitzako bidaia deskribatzean. 
Bakar jaiotzen da jaiotzez. Ez, 
baina, bakarti. Bidaia luze-
labur bateko lehen pausoa da 
gizabanakoaren sorrera.

Egilea: Aristoteles

ISBN: 978-84-9082-475-7

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2016

Or.: 668

Prezioa: 28,00 €

22 · Gogoetak. Hiritarren eta estatu 
gizonaren brebiarioa

Zoriona edo zorigaitza, on edo 
gaitz ote den, barne-organoak 
nolakoak diren. Onean, 
istripuek, aberastasunek, 
ohoreek, osasun-kontuek, 
gaixotasunek ematen edo 
kentzen dute zoriona. Haatik, 
gaitzean, istripuek luzatzen 
edo laburtzen dute zorigaitza. 
Zorionaz edo zorigaitzaz 
mintzatzen garenean, tronpatu 
egiten gara beti; egoerak 
aztertzen baititugu, eta ez 
gizonak. 

Egileak: Montesquieu (Secondat, Charles Louis de)

ISBN: 978-84-9082-050-6

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2014

Or.: 252

Prezioa: 17,00 €

21 · Antzinako Erregimena eta 
Iraultza

Aristokraziarik ez dagoen 
gizarteetan -edo aristokrazia 
izatea ezinezkoa den 
gizarteetan-, askatasunak soilik 
egin diezaieke aurre modu 
eraginkorrean halako gizarteen 
berezko akatsei, askatasunak 
soilik geldiaraz dezake halako 
gizarteen gainbehera. 

Egileak: Alexis de Tocqueville

ISBN: 978-84-9860-947-9

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2014

Or.: 622

Prezioa: 14,00 €

20 · Tratatu politikoa

Baruch Spinozak filosofia 
original eta eraldatzailea 
eraiki zuen, gizakia eta natura 
ikuspegi razionalista batetik 
begiratzen duena, aurreiritziei, 
tradizioari edota sinesmen 
arruntei amore eman gabe. 
Haren Etikak, une berean, 
ontologia determinista eta 
materialista adierazten du.

Egileak: Baruch Spinoza

ISBN: 978-84-9860-891-5

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2013

Or.: 286

Prezioa: 19,00 €
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18 · Etika eta politika (Bakearen auzia)

Estatuek beren zuzenbidea 
erdiesteko duten modua 
ezin denez inoiz epaiketa bat 
izan, kanpoko epaitegi baten 
aurrean baleude bezala, gerra 
baizik; gerraz eta gerraren 
atarramentu mesedegarriaz, 
ordea -hau da, garaipenaz-, 
zuzenbidea erabaki ezin 
daitekeenez; bake itun batekin 
tokian tokiko gerra bati,...

Egilea: Immanuel Kant

ISBN: 978-84-9860-747-5

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2012

Or.: 208

Prezioa: 16,00 €

17 · Bihozberatasunaz

Baina, 
zergatik ez du 
barkatuko? 
Zehatz dezagun 
orain, bada, zer 
den barkamena, 
eta ikusiko 
dugu jakitunak 
ez duela eman 
behar. 

Egilea: Luzio A. Seneka

ISBN: 978-84-9860-580-8

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2011

Or.: 86

Prezioa: 9,00 €

16 · Borondatezko 
morrontzari buruzko 
mintzaldia

Jende dohakabe 
gaixoa, herri 
burugabea, 
gaitzean 
tematurik 
eta onuraren 
aurrean itsu 
zaudeten 
nazioak! 

Egilea: Étienne de la Boétie 

ISBN: 978-84-9860-579-2

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2011

Or.: 64

Prezioa: 18,00 €

15 · Zer da Hirugarren 
Estatua?

Idazlan honen 
egitasmoa 
nahiko sinplea 
da. Hiru 
galdera hauek 
egin behar 
dizkiogu geure 
buruari: Zer 
da Hirugarren 
Estatua? Dena. 

Egilea: Emmanuel Joseph 
Sieyès

ISBN: 978-84-9860-578-5

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2011

Or.: 186

Prezioa: 14,00 €

Limes · LIBURU BILDUMAK

19 · Virginiako Estatuari buruzko 
oharrak

Virginiako estatuari buruzko 
oharrak da Thomas Jeffersonek 
argitaratu zuen liburu bakarra. 
Hainbat eta hainbat gutun, 
Estatu-paper, bi konstituzio eta 
dozenaka legeren egile bada 
ere, idazlan honetan zehaztuko 
du bere pentsaera politikoa 
-jatorriz, galdetegi bati 
emandako erantzun multzo 
gisa osatua izan arren-, hain 
modu koherente, sistematiko 
eta pertsonalean zehaztu ere.

Egilea: Thomas Jefferson

ISBN: 978-84-9860-748-2

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2012

Or.: 216

Prezioa: 18,00 €

LIBURU BILDUMAK Limes
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19 · Ministerio Fiskalaren
Estatutu Organikoa - Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal

Espainiako Konstituzioaren 
124. artikuluaren arabera, 
Ministerio Fiskalari dagokio 
justiziaren ekina sustatzea 
legezkotasunaren, herritarren 
eskubideen eta legeak 
babesten duen interes 
publikoaren defentsan. 
Beharrezkoa da funtsezko 
aldaketa batzuk egitea 
indarrean den Ministerio 
Fiskalaren Estatutu Organikoan.

ISBN: 978-84-9082-471-9

Formatua: 13 x 21

Urtea: 2016

Or.: 162

Prezioa: 16,00 €

18 · Kapital-sozietateei buruzko legeria 
– Legislación sobre sociedades de capital

Lehenengo atal nagusia 1/2010 
Legegintzako Errege Dekretua, 
uztailaren 2koa, Kapital 
Sozietateei buruzko Legearen 
Testu Bategina Onesten 
duenari dagokio. Arau honek 
testu bakar batean biltzen du 
aurreko bi lege berezien edukia.

ISBN: 978-84-9082-396-5

Formatua: 15 x 21

Urtea: 2016

Or.: 740
Prezioa: 26,00 €

17 · Genetika eta Biomedikuntzari 
buruzko hainbat lege - Selección de leyes 
sobre Genética y Biomedicina

Giza eskubideak eta gizakiaren 
duintasuna biologiaren eta 
medikuntzaren aplikazioak 
direla-eta babesteko 
hitzarmena (Giza eskubideei 
eta biomedikuntzari buruzko 
hitzarmena), Oviedon 1997ko 
apirilaren 4an sinatutakoa, 
berresteko tresna. 

ISBN: 978-84-9082-237-1

Formatua: 15 x 21

Urtea: 2015

Or.: 592
Prezioa: 22,00 €

16 · Botere Judizialaren Lege Organikoa 
- Ley Orgánica del Poder Judicial

Botere Judizialaren Lege 
Organikoa erreferentzia 
da epaileriaren estatutu 
juridikoan, «Zuzenbide 
Judiziala» izen ez ere ezaguna, 
hiru eratako funtsezko 
alderdiak barne hartzen 
dituena: alderdi subjektiboak, 
alderdi objektiboak, eta 
azkenik, alderdi formalak.

ISBN: 978-84-9860-750-5

Formatua: PDF

Urtea: 2014

Or.: 688

Prezioa: DOHAIN
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14 · Lehiari buruzko Legeria - 
Legislación sobre competencia

xx. mendean oso bilakaera 
bizkorra izan du lehiaren 
zuzenbideak, enpresa-
jardueren bilakaerari erantzun 
ahal izateko, eta mende 
horretan nazioartea astindu 
duten krisi politikoen, Berlingo 
harresiaren erorketaren, edo 
globalizazioaren eta krisi 
ekonomikoaren babesean. 

ISBN: 978-84-9860-750-5

Formatua: PDF

Urtea: 2012

Or.: 462

Prezioa: DOHAIN

15 · Gizarte arloko jurisdikzioan 
erabiltzen diren hainbat ereduren 
bilduma elebiduna - Colección bilingüe 
de formularios utilizados en el ámbito 
jurisdiccional social

Jakina da gaztelania dela 
hizkuntza nagusia auzitegietan. 
Baina ez edozein gaztelania, 
ez eguneroko bizitzako 
jardueretan erabiltzen dena, 
baizik eta denboraren poderioz 
eta ohituragatik auzitegien 
aurrean mintzatzeko sortuz 
joan den berezko modu bat. 

ISBN: 978-84-9860-886-1

Formatua: PDF

Urtea: 2013

Or.: 132

Prezioa: DOHAIN

12 · Jabetza industriala. Markei buruzko 
legeria - Propiedad industrial. Legislación 
sobre marcas

Liburuki honek legediaren 
errepasoa egiten  du, industria-
jabetza eta marken eskubidea 
bezala, merkataritza arloan 
ezinbestekoa dela kontuan 
hartuta. Aparteko zailtasuna 
du, garrantzi ekonomiko 
handiko arloa delako, eta 
neurri berean, industria-
merkatuari eragiten diolako. 

ISBN: 978-84-9860-577-8

Formatua: PDF

Urtea: 2011

Or.: 601

Prezioa: DOHAIN

13 · Lan eremuko hainbat lege - 
Selección de leyes laborales

Garapen tekniko eta arau-
emaile handia duten 
Zuzenbidearen sektoreetan 
premiazkoa da euskarazko 
terminologia bateratua 
finkatzea Lan Zuzenbidearen 
eremuan jarduten dugunean. 
Sistemaren krisiaren 
ondoriozko gorabeherez 
beteriko garai honetan, are 
beharrezkoagoa da zuzenean 
langileen babesari begiratzen 
dion Zuzenbidearen sektorera 
burua itzultzea.

ISBN: 978-84-9860-686-7

Formatua: PDF

Urtea: 2012

Or.: 249

Prezioa: DOHAIN




