
Idazlanak aurkezteko arauak 

Idazlan bat  argitaratzeko bidaltzeak berekin dakar ondotik zehazten diren baldintzen 
esangabeko onarpena, egilearen aldetik. 

Trabajos de Arqueología Navarra aldizkarirako idazlanak Erredakzio Kontseiluko kideek 
onartzen dituzte edo modu izengabean egiten da, kanpoko ebaluazioaren txosten baten bidez. 

Idazlanetan egilearen helbidea, posta elektronikoa eta telefonoa adieraziko dira. 

Artikuluak argitaragabeak izan beharko dira, eta formatu elektronikoan entregatuko dira. Times 
New Roman letra motan idatziko dira, 12 izaria erabilirik, tarte bikoitzean. Orriak hurrenez hurren 
zenbakituak egonen dira, eta 65 tarteko 30 lerrokoak izanen dira, DIN A4 formatuan. Idazlanak 
gehienez ere 40 orrialde izanen ditu, edo 78.000 karaktere, barne direla oharrak, laukiak, grafikoak 
eta eranskinak.  

Artikuluak ordena metodologiko bati segitu behar dio, informazioari tratamendu eraginkorra 
eman ahal dakion dokumentazio-zentroetan, eta bete behar ditu ISO arauak eta UNESCOrenak: 

- Izenburua. Lanaren edukiarekin bat etorri beharko du modu esplizituan, gehienez ere zortzi 
hitzeko luzera izanen du eta, gertatzen bada, hobe azpititulua erabiltzea (gaztelaniaz eta 
ingelesez).  

- Egilea (titulu akademikoa edo egungo kargua adierazita). 
- Sarrera, bertan zehazturik ikerketaren gaia, gai hori zertan den, xedeak eta informaziorako 

erabilitako materiala. 
- Erdiko atala. Testuaren gorputza, ikerlana garatzen duena; aipuak eta oharrak hortxe paratuko 

dira. 
- Hondar atala: ondorioak eta emaitzak, bibliografia eta, halakorik bada, eranskinak. 
- Hamar bat lerroko laburpena, gaztelaniaz eta ingelesez. Ez du artikuluan agertzen ez den 

baieztapenik eduki behar, ezta bigarren mailako xehetasunik ere. Artikuluaren izenburuaren 
itzulpena gehitu behar da, ingelesez. 

- Gako-hitzak: lautik seira bitarte, gaztelaniaz eta ingelesez. 

Egileei lehen inprimaketa-proben sorta bat igorriko zaie, zuzenketa egin dezaten. Oroz gain, 
inprimategiko akatsen zuzenketa izanen da, edo gramatika arloko aldaketak, izan ere egileek 
bidalitako idazlanak behin betiko testuak izan beharko dira.  

Argitalpenak ez atzeratzeko, zuzenketak gehienez ere hamar egunean jasotzen ez badira, 
orduan Vianako Printzea Erakundeko Argitalpen Bulegoak zuzenduko ditu, horien gainean inolako 
erantzukizunik izan gabe. 

Artikulua argitaratzen den aldizkariaren ale bat utziko da egile bakoitzaren eskutan, baita haren 
pdf bat ere. 

 Material grafikoak zuzen erreproduzitzeko bezainbateko kalitatea izan beharko du. Dena 
zenbakitua izanen da, oin-ohar bat eramanen du identifikatua izateko, eta adieraziko da testuan 
nontsu kokatuko den. 

Artikuluan doazen grafikoak, mapak, laukiak, taulak etab. orobat entregatu beharko dira formatu 
informatikoan, fitxategi erantsi gisa.  

Irudiak zuri-beltzean erreproduzituko dira beti. Egileak berak egin ez baditu, argazkilaria aipatu 
beharko da, baita behar den baimena ere, halakorik behar baldin bada. 

Bertze hizkuntza batean idatzitako hitzak letra etzanean agertuko dira, baita liburuen izenburuak 
eta aldizkarien izenak ere; artikuluen izenburuak latindar komatxoen artean idatziko dira. 
Metahizkuntza moduan erabilitako hitzak ere letra etzanean paratuko dira. 

 Testuen transkripzioetan, laburrak badira (bortz lerro baino gutxiago), latindar komatxoak 
eta letra biribila erabiliko dira. Luzeak badira, aparte ezarriko dira, komatxorik gabe, lerro 
koskatuetan, eta testu orokorrekoan baino izari txikiagoan (10 puntu). Gangarrak (‘’) erabiliko dira 
hitz bakanen adiera edo itzulpenetarako. 

 



Letra larriak sobera ez erabiltzea gomendatzen da, eta horiek izen berezi, erakunde edo 
korporazio eta sigletarako baizik ez erabiltzea, inoiz ez izen arruntetarako: erregea, kondea, aita 
santua, katedrala, apezpikua etab. Ez dira sekula erabili behar hitz osoetarako. 

Oharren deiak goi-indizeetan goraturiko zenbakien bidez eta parentesirik gabe adieraziko dira.  

Numerazioa ondoz ondokoa izan behar da, 1etik hasi eta artikuluaren bukaeraraino. 

Oin-oharren aipuak emateko, arau hauei jarraituko zaie: 

Egilea-urtea sistema erabiltzeko gomendioa egiten da, testu barreneko aipuetarako (Martínez 
Sucunza, 1995: 13-15). Bertzenaz, sistema hau erabiliko da: 

Egilearen izenaren iniziala letra larriz eta deiturak, alderantzizkatu gabe, oin-oharretan, eta 
bibliografian, deiturak maiuskula txikietan (edo letra xeheetan, inoiz ez letra larrietan) eta izenaren 
iniziala, letra larriz, eta ondoren koma; letra etzanean obraren izenburua, eta ondoren koma; jarraian, 
argitalpenaren tokia, izena eta urtea, komek bereiziak, eta azkenik, aipatu nahi diren orrialdeak. 

Adb.: I. Malaxecheverría, El bestiario esculpido en Navarra, Iruña, Vianako Printzea 
erakundea, 1997, 3. arg., 293 orr. 

MALAXECHEVERRÍA, I., El bestiario esculpido en Navarra, Iruña, Vianako Printzea erakundea, 
1997, 3. arg., 293 orr. 

Bilduma baten atala bada, letra biribilez adieraziko da eta latindar komatxoetan, argitalpen 
urtearen ondotik, koma batek bereizirik, eta gero liburukiaren zenbakia zenbaki arabiarretan 
adieraziz, eta ondoren koma eta aipatutako orrialdeak. 

Adb.: CARRASCO, J. et al., Los judíos del reino de Navarra. Registros del sello 1339-1387, 
Iruña, Vianako Printzea erakundea, 1994, «Navarra judaica», 4. lib., 570 orr. 

Aldizkarietako artikuluak honela aipatuko dira: 

Izenburua, latindar komatxoen artean eta letra biribilean, komak bereizirik; aldizkariaren izena 
letra etzanean, eta ondoren liburukia, zenbaki arabiarretan; urtea, eta artikulu guztiaren orrialdeak 
edo bakarrik aipurako erabiltzen direnak. 

Arau hauek orobat balio dute kongresuetarako, hainbaten arteko lanetarako, inoren omenez 
egiten diren liburuetarako, hiztegietarako edo entziklopedietarako. 

Adb.: YÁRNOZ LARROSA, J., «Palacio Real de Olite. Restauración de la Torre de los 
Cuatro Vientos», Príncipe de Viana, 2, 1941, 13-33 orr. 

 
Argitaletxeak beretako gordeko du idazlanak aldizkariak berezko dituen arau zientifiko eta 

tipografikoetara egokitzeko ahalmena, baita egileei artikuluak berregiteko eskatzeko ahalmena, 
Erredakzio Kontseiluaren jarraibideei segitu beharrez, edo testuak, oharrak eta irudiak aldatzeko 
ahalmena ere. 

Egileak onartzen du, argitaratzeko arau gisa, Nafarroako Gobernuak artikulua erreproduzitu ahal 
izatea, osorik nahiz partez, baita haren digitalizazioa ere, haren egokitzapena edo itzulpena barne, 
beharrezkoa izanez gero. Halaber, onartzen du jendeari artikuluaren berri ematea komunikazio 
globaleko sareetan eta bertze euskarri digitaletan, argitalpenaren kopia digitalizatua eskura jarriz 
Nafarroako Gobernuaren web orrian edo harekin ikusteko duten bertze erakunde batzuenean, 
zabalkunde eta ikerketa erabileretarako, ez bertzetarako.  

Artikulua onartu dela jakinarazten zaionetik bortz eguneko epea iraganda egileak ez badu bere 
desadostasuna adierazi, ulertuko da jakinaren gainean dagoela modu digitalean argitaratuko dela. 

Idazlanak hona igorriko dira:  

Argitalpen Bulegoa / Negociado de Publicaciones 
Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua / Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Tutera kalea, 20-4.a / calle Tudela, 20-4º 
31003 Iruña / Pamplona 
Tel.: 848 424 732 
ipvpubli@navarra.es 

 


