
   

 

“Desarrollo Territorial” bildumari buruz 
Filosofia, argitalpen batzordea, arauak eta binakako 

berrikuspena 

1. Filosofia 

“Desarrollo Territorial” liburu bilduma Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren eta 
Argentinako Rafaelako Eskualdeko Fakultateko Unibertsitate Teknologiko Nazionalaren (UTN) 
baterako ekimena da, Deustuko Unibertsitatearen argitalpen zerbitzuaren bidez argitaratzen 
dena. Bi helburu nagusi ditu: (I) lurraldeak garatzeko lurraldeko eragileekin egindako ikerketen 
inguruko nazioarteko esperientziak trukatzeko gune irekia bihurtzea eta (ii) prozesu horietan 
sortutako jakintza bertan parte hartu zuten eragileei itzultzea. 

Bildumaren filosofia bideo honetan jaso dugu: 

 

 

 

2. Argitalpen batzordea 

Bildumak urtean liburu bat edo bi argitaratzen ditu. Argitalpen Batzordeak zaintzen du lanen 
kalitate akademikoa eta bildumaren filosofiarekin bat etortzea. 

Bildumaren editorea 
eta harremanetarako pertsona 

Argitalpen Batzordeko kideak 

 Patricia Canto Farachala dk. 
pcanto@orkestra.deusto.es 

 Miren Larrea dk. eta Pablo Costamagna dk. 

 

3. Eskuizkribuak aurkeztea 

Bilduma honetan argitaratzen diren liburuak editoreen eta euren sareen ikerketa inguruetatik 
sortzen dira. Liburuaren atal batean edo ale osoan parte hartzen duten egileentzat prestatu 
dugu eskuizkribuak aurkezteko gida hau: 

a. Hizkuntza. Lanak espainieraz, euskaraz edo ingelesez aurkez daitezke. 

https://youtu.be/p5jv1gTIMtY
https://youtu.be/p5jv1gTIMtY�


   

 

b. Formatua. Lanak Word formatuan idatzi behar dira, Arial 12 letra mota erabilita, 
1,5eko lerroartearekin, paragrafoen artean tartea utzita, eta Wordek lehenesten 
dituen marjinekin (3 cm ezkerrean eta eskuinean; 2,5 cm goian eta behean). 

c. Orri zenbakiak. Orrialde guztietan jarri behar da zenbakia, baita oharren eta irudien 
orrialdeetan ere. Orri zenbakia orriaren beheko aldean jarriko da, eskuinean. Azalean 
ez da orri zenbakirik jarriko. 

d. Atalak. Honela jarriko zaie zenbakia atalei: 1. (Letra larria eta lodia), 1.1. (Izenburua - 
letra lodia), 1.1.1. (Izenburua), 1.1.1.1. (Izenburua - letra etzana).  

e. Taulak, grafikoak eta irudiak. Dokumentuan dagokien tokian txertatu behar dira eta 
zenbakia emango zaie. 

f. Oin oharrak. Orriaren oinean azalduko dira eta ez dokumentuaren amaieran. 

g. Erreferentziak. Erreferentziak APA formatuan emango dira (aipuak dokumentuan 
txertatuta eta erreferentzien zerrenda dokumentuaren amaieran erantsita). 

h. Laburpena. Lanarekin batera, laburpen bat egin behar da, gehienez ere 200 hitzekoa. 

i. Azaleko orria. Azaleko orrian informazio hau adieraziko da: izenburua; egileen izen 
osoa eta, bat baino gehiago direnean, norengana zuzendu; lanbide filiazioa; helbide 
elektronikoa. 

4. Binakako berrikustea 

Bildumako liburuetan, binakako berrikuste prozedura erabiltzen da. Egileen eta eskuizkribua 
berrikusten dutenen artean elkarrizketa eta iritzi trukea sustatu nahi da, idatziz. Binakako 
berrikustea itsua izan daiteke ala agerikoa, hizketan arituko diren pertsonek egiten duen 
planteamenduaren arabera. Nolanahi ere, bildumaren editorea bitartekari izango da. 

5. Sarbide irekia eta ekoizpen kostua 

Egileek ez dute bilduma kudeatzeari lotutako kosturik izango. Egileek lana maketatzearen 
kostua ordaindu behar dute. 

http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar

