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Euskal jakintza-liburuak euskal unibertsitate liburutegietan

lñaki URUTXURTU FERNÁNDEZ *

,000-1990ko hamarkadan euskarazko liburuen ekoizpena urtero
kokatzen da (ikus taula 1).

.200 jzenburu inguruan

Taula 1

I URTEAK Euskalliburu produkzioa "Agencia
Española dellSBN"ren arabera(A)

Euskalliburu produkzioa

Torrealdairen arabera(B)

1993
1994
1995
1996

1.159
1.076
968

1.096

2.316
(1)

1.200 (3)
1.109 (4)

.259 (2)

.097 (2)

(A)- Iturria: "Panorámica de la Edición Española de Libros 1996" (Madrid: Ministerio de Educación y

Cultura, 1997). 1(' '
1(6)- Iturriak: (1) Torrealdai, joan Mari: "XX. Mendeko Euskal Liburuen Katalogoa 11. 1993-1994"

)(Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1995). (2) Torrealdai, joan Mari: "XX. Mendeko Euskal ,

Liburuen Katalogoa 111. 1995-1996" (Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1997). (3) Torrealdai,
joan Mari: Euskalliburugintza 1993, "jAKIN" 85, 65-150.1994. (4) Torrealdai, joan Mari: Euskalliburugintza

1994, "jAKIN" 90, 69-149.1995.

Produkzio honen gai-sailkapenari dagokionez, lehendik zetQzten joerek bere horretan jarrait-
zen dute: haur eta gazte premiei egokitutako eskaintzak bere nagusitasunari eusten dio (beti
produkzio osoaren %50etatik gorako zifratan, ikasmaterialak eta haur literatura batuz), oste-
an helduentzako sormen literatura etortzen da (eleberria, poesia, antzerkia...), %15 inguruan
mugitu ohi dena. Gelditzen den ekoizpenaren laurdenak ase egin behar ditu gainontzeko gai
atalak. Azken eremu honetan giza eta gizarte zientziak nabarmenki nagusi dira (batazbeste
% 15etik gora hartuz); txiroena aldiz, zientzia eta teknika arloa lantzen duen liburua da (nekez
heltzen da %3ra).jakina, 

liburu ekoizpen erabat desorekatu hau bizi dugun hizkuntz egoera diglosikoaren ondo-
rio eta islada da.

.Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibersitate Publikoa
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Bai gizarte zientziak bai zientzia naturalak eta teknika lantzen duten liburuak lotuta daude goi
mailako hezkuntz iharduerarekin. Lotura .hau intentsitate dezberdinez azal daiteke: liburu
multzo handia zuzen-zuzen unibertsitatean hezkuntz lanabes izateko sortuak dira, besteak
unibertsitatean ematen den ikerkuntzaren emaitza izan ohi dira...; baina beti, liburu mota
honi merkatua eta biziraupena bermatzen diana unibertsitate inguruan egituratzen den beze-
ria da.

Horrela, euskalliburugintzan jakintza liburuen arloan ageri diren zuloek eta gabeziek azaleraz-
ten dute garbiki zein neurrian egun euskal unibertsitateak huts egiten dio euskal hiztungoari.

Euskaraz kaleratzen diren jakintza liburuak zenbaki txikiekin neurtzen direnez, pentsatzekoa
da uzta urri honek harrera ezinhobea izaten duela Euskal Herriko unibertsitate liburutegietan,.

t ?egla o e..

Harrera hau era dezberdinez neur badaiteke ere, lantxo honetan sinpleena eta aldi berean
oinarrizkoena erabili da: jakintza liburu hauek osaten duten multzotik unibertsitate liburutegi
bakoitzak duen kopurua zenbatzea. Zehatzago esanda: liburu mota hau biltzen duen biblio-
grafia hartu, eta hau egindakoan begiratu zenbat liburu agertzen diren ikergai ditugun liburu-
tegietako OPAC bakoitzean, katalogoak banan banan arakatuz.

Tamalez, ez daga goi mailako hezkuntzarako euskalliburuen bibliografia orokorrik (are gut-

xiago kritikoa). Bestalde, jan honen oinarrian leudekeen bi zutabeetarikoak egikizun
daude: euskal bibliografia eguneratua eta honen ardura hartuko lukeen bibliografi

I (' Ll erakunde aginteduna.
J Bibliografia erabilgarririk ezean, azterketa honetarako bi lagin sortu dira:

Lehenengoan, 1980 urtetik hona sarituak izan diren zenbait euskal saiakerak bildu dira.
Kopuruz txikia izanda (26 liburu), hurbilketa nahiko ahula dugu hau liburutegiek daramaten
politika antzemateko. Baina gogoan hartzen ba dugu 26 liburu hauek argitaratu direlasariek
ematen duten berme eta ospearekin, esanguratsua da zenbait liburutegi bildumetan hauek
topatu ezinik ibiltzea.

Bigarren lagina 1993-1996 epean agertutako liburuen aukeraketa da. Kopuru aldetik hurbil-
keta fidagarriagoa bada (295 liburu), bere ahulezia liburu zerrendaren hautaketa prozesuan
datza, ezinbestean arbitrariotasun eta subjektibitateak ukitua.

Aztertu diren katalogoak

EuskaJ Herrian Jan egiten duten zenbait unibertsitateetako Jiburutegiak ikerketatik kanpo gel-
ditu dira: UNEDeko zentro guztiak, Baiona-Angelu-Miarritzeko Fakultatea, eta sortu berria
den Mondragon Unibertsitatea. Hau egiteko arrazoi bakarra beraien OPACetan bilaketa egi-
teko sortu diren zailtasunak direJarik.

Miatu diren kataJogoak unibertsitate honetakoak izan dira: Euskal Herriko Unibertsitatea /
Universidad del Pais Vasco (EHU), Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea (DU),
Universidad de Navarra (UN). Universidad Publica de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
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Publikoa (NUP). Euskal Herriko Unibertsitateko OPACa bakarra da; baina liburutegi bakarra
izanda ere, bere egiklra konplexua (Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban dauden campusetan eta
campus bakoitzean anitz zentrutan sakabanatzen da), eta zerbitzatzen duen populazioaren
ezaugarriak gogoan hartuz, hiru liburutegitzat hartu izan da: Gipuzkoako, Bizkaiko eta
Arabako Campuseko liburutegiak. Horrela, EHUko OPACa arakatzean, azaltzen ziren libu-
ruen edukitzea esleitu zaio campus bakoitzari liburutegiaren kokapenaren arabera.

Beraz, 6 liburutegien datuak bildu dira: EHU-Bizkaia, EHU-Gipuzkoa, EHU-Araba, Deustuko
Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitatea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Liburutegi
bakoitzak gutxienez 10.000tik gorako erabiltzailei eman behar die zerbitzua (soilik ikasleak
hartuz) eta kasu guztietan ikasketa anitzak eskaintzen dira beraien ikasguneetan (giza eta
gizarte zientziak, osasungintza, ingenieritzak, zientziafisiko-matematikoak.. .).

Bilaketa egiteko era simplea izan da. Eratu diren laginen liburuak izenburuz eta egilez bilatu
dira OPAC bakoitzean. Liburua agertzen bada OPACean, eta agertze soilarekin, lib'urua bil-
duman sartuta dagoela iritzi da, besterik gabe. Ez da egin inolako saiorik liburuen eskuraga-
rritasuna egiaztatzeko edota neurtzeko. Datu bilketa 1998ko urriaren lehenengo hamabostal-

dian burutu da.

Lehenengo hurbilketa

Esan den bezala, lagin honetan sartu dira 1980tik hona saiakera sari hauek eskuratu
duten lanak (A eranskina): Irun Hiria (Gipuzkoako Kutxak emana), Mikel Zarate
(Euskaltzaindiak emana), Xalbador (Iruñeko Aurrezki Kutxak emana), Pedro Axular

(Eusko jaurlaritzak emana).

Bigarren hurbilketa

Euskal Bibliografiaren faltan, badugu urtero jakin aldizkarian Joan Mari Torrealdaik kaleratzen
duen urteko liburu produkzioaren azterketa eta zerrenda. Eta, neurri batea n aurrekoaren
oinordekoa dena, Torrealdairen "XX. Mendeko euskalliburuen katalogoa". Katalogo honen
asmoa mende honetan euskaraz argitaratutako liburu guztiak biltzea da eta jadanik 1900-
1996 epean jasotzen duten hiru liburukiak kalean daude. Lan honen azken bi atalak erabili

dira bigarren lagina sortzeko:

-XX. Mendeko euskal liburuen katalogoa 11. 1993-1994 (Donostia: Gipuzkoako Foru

Aldundia, 1995).

-XX. Mendeko euskal liburuen katalogoa 111. 1995-1996 (Donostia: Gipuzkoako Foru

Aldundia, 1997).
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Torrealdaik egindako denbora zatiketa hau baditu nolabaiteko onurak lantxo honen xede-

rako:

-Hartzen duen garaia (1993-1996, 4 urte), nahiko zabala da liburutegietan ematen diren
joerak antzemateko.

-Hartzen duen produkzioa azken urteetakoa izatean (gehiena oraindik merkatuan eskura-
garria da), baztertuak gelditzen dira joera historikoek sor zitzaketen distortsioak.
Jakingarria dena ez da zer egin duten historikoki euskal unibertsitate liburutegiek euska-
raz kaleratutako jakintza monografiak eskuratzeko, baizik eta orain merkatura iristen
diren euskal jakintza liburuak nolako trataera hartzen duten bere bezero naturalak diren
euskal unibertsitateko liburutegien aldetik. Nola gaur egun liburutegi hauek eraikitzen
duten beraien bilduma euskal jakintza liburuei dagokienez.

"XX. Mendeko euskalliburuen katalogoa'1< liburu ekoizpen osoa biltzen duenez, jakintza libu-
rutzat jo daitezkeenak bereizi egin behar dira, neurgailu erabiliko den lagina osatzearren.

Ikerketa edo unibertsitate liburutegirako liburu beharrezkoenen multzoa batzea da helbu-rua.

Laginan sartuko dira "bere burua" unibertsitate liburutegi bilduman kokatzen duten liburuek:
goi hezkuntzarako eskuliburuak, ikerketa akademikoak, saiakerak, pentsamenduaren1

1' l' klasikoak,.zientzia d~bulgazi? liburuak... ~est~ hitzetan: unibertsitate liburutegiak
,) ,) bere funtzloak bete dltzan ezlnbestekoak zalzklonak.

Horrela, zenbait liburu kategoria kanpoan geratu dira:

-Aldizkako argitalpenak: aldizkariak, urtekariak... "Aldizkako" kontzeptu bera lausoa
izanda ere, zalantza kasuetan materialak baztertzera joz.

-Literatura: ohizko sormen literatura (eleberria, poesia, ipuina, antzerkia...).

-Euskara ikasteko materiala (zentzu hertsian hartuta). Axola zaiguna da euskara ikerketa-
rako edo gogoetarako trasmisio-bidea denean, eta ez hizkuntza bera ikasgai denean.
Hizkuntza-ikerketak laginan sartzen dira, euskara ikergai eta ez ikasgai hartzen duten
neurrian.

-Behe eta ertain hezkuntzarako propio sortutako ekoizpenak.

Laginaren homogeneitatea gordetzeko, alboratu dira baila:

-Erreferentzia materialak: entziklopediak, hiztegiak, katalogoak, estatistikak, inkestak, gui-
dak, atlasak, legeria, toponimia lanak...

-Liburuen interesa etxekoa edo tokian tokiko bada, edota nabarmenki argia ¡kusi aurretik
aztertze prozesu publiko txikiena jasa ez badu. Atal honetan argitalpen talde hauek geni-
tuzke: egilea editorea denean {egile-editore), erakundeek bere ihardueraz edota historiaz
ateratzen dituzten publikazioak, udalek argitaratutako liburuak (Iaginan agertzen diren
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salbuespenak unibertsitate tesiak dira), zenbait Diputaziok argitaratzen dituzten herrien
monografiak.. .

Bibliografian azaltzen diren berargitalpenen kasuan, edozein edizioa onartzen da, baina argi-
talpen bakartzat jotzen da, bai laginan sartzean bai OPACetan bilaketa egitean.

Hautaketa prozesua burututzeak 295eko liburu zerrenda ematen du (B eranskina). Bai zerren-
da hau sortzeko ezarritako baldintzak, bai aukeraketa bera, neurri h~ndi batea n arbitrarioak
izan dira. Baliteke bestelako irizpideekin eta metodologia erabiliz zerrenda ezberdina sortzea.
Kontua ez da jakintza liburuen bibliografia osoa eta behinbetikoa egitea, baizik eta zenbait
liburutegien bilduma neurtzeko lanabes baliagarria zertzea.

Bestelako aukerak, besterik gabe produkzio osoa aintzat hartu edo hortik zuzenean lagina
sortu ausazko metodoak erabiliz, ez dira agian egokienak, kontutan hartzen badugu "zientzia"
liburua zeinen eremu urria hartzen duen produkzioaren osoarekiko.

Hona hemen taula bidez laginaren zenbait ezaugarri:

LAGINAN SARTU DIREN LlBURUAK
LIBURU

PRODUKZIO
OSOA * (1)

ITZULPENAKEKOIZPEN

OSOAREN

EHUNEKOA

URTEAK LIBURU
KOPURUA LAGINAREN

EHUNEKOA
KOPURUA

1993
1994
1995
1996

1993-1996

1.203
1.113
1.259
1.097
4.672

74
76
82
63

295

22
32
35
25

114

%2'
%4:

%4:

%3'
%31

.(1) Zutabe honetan azaltzen diren kopuruak ez dira guztiz zehatzak. Taula 1 ean agertzen direnen egokipena
baino ez da.

Taula honetan agertzen da miaketaren emaitza liburutegiz liburutegi:

Taula 3

%6'15
%6'82
%6'51
%5'74
%6'31

9'72
2'10
2'68
9'68
B'64
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Aurreko taulan (3a) azaltzen da zenbat liburu duen liburutegi bakoitzak (Iaginarekiko); jabet-
za maila adierazten digu, bildumen aberastasuna.

Baina, begira ditzagun hutsuneak. Aztertutako liburutegi guztiak elkartuta, bere bilduma guz-
tiak batuz... liburu multzo osoa bereganatzen ole dute? Beraien baliabideak amankomunean
jarri ezkero, laginaren izenburu guztien jabe dlra?

Beste moduan esanda: Zernolako aukerak dituen gure taldeko liburutegi batek jabe ez den eta
bilatzen duen liburua besteen liburutegietan topatzeko? Orain bildumetan sortzen ari diren
zuloak, estalgarri izango dira etorkizunean baliabideak amankomunean jarriz?

Hurrengo taulan (taula 4) ikus daiteke zenbat liburutegietan daude laginaren liburuak, Otik (ez
da agertzen inongo katalogoetan) 6ra (katalogo guztietan azaltzen da).

Taulen bidez, gure taldeko liburutegien bildumen bat-bateko argazki modukoa lortu dugu.
Honen balorazioa egiteko har daiteke eredutzat "Research Libraries Group"en "Conspectus"a.

Conspectus garatu zen liburutegi bilduma neurtu eta aztertzeko tresna gisa. Bere erabilerak
anitzak badira ere, hauek azpimarra daitezke: bilduma eraikitzeko politikak ezartzeko tresna
lagungarria da; eta aurrekoaren ondorioz, liburutegien baliabideak amankomunean jartzeko
lanabesa da.

Bere lanaren mekanika labur esanda horrela da:

1- Bibliografia/k erabiliz bilduma aztertzen da eremuz eremu; normalean banaketa gaika
egiten da, klasifikazio sistemaren bat erabiliz.

2- Aztergai den bilduma eremu bakoitza hiru ikuspegitik begiratzen da: "ECS, Existing
Collection Strength" (bildumak sail horretan duen indarra), "CCI, Current Collection
Intensity" (gauregun liburutegiak sail horretan daraman eskuratze praktika), "DCI, Desired
Collection Intensity" (ECS eta egungo beharrak gogoan hartuz zehazten da zein neurritan
indartu behar den bilduma eremua). ECS eta CCI bibliografiak erabiliz neurtzen dira.

3- Bilduma arakatu ostean kontzeptu bakoitzari ematen zaio kode bato Kodeak adierazten
du eremu horretan bildumak duen aberastasuna edo sakontasuna. Sei maila daude: O
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(ez daga ezer), 1 (gutxienezko maila), 2 (oinarrizko informazioa), 3 (irakaskuntzan sos-

tegua emateko maila), 4 (ikerketa maila), eta 5 (arloko bibliografía osoa eskuratzen da).

Gure kasuan aztergai den bildumaren eremua euskaraz argitarutako jakintza liburua da.

Eskuratutako datuek ez digute argitzen arlo horretan liburutegiek duten ECS maila; hor paper

erabakiorra joera historikoena da, eta guk soilik arakatu dugu azken urtetako ekoizpena.

1993-1996 epeko ekoizpenari liburutegiek egin dioten harrera badakigunez, mailaka ditzake-

gu gaur egun daramaten eskuratze praktikaren arabera (CO):

Taula 5

jakina, sailkapen honen balioa oso txikia da, baina grafikoki erakusten du eskuratu-
tako datuek adierazten dutena: ikertutako liburutegien artean bat ere ez dago euskal
jakintza liburuak era sistematikoz bereganatzen duenik; are gehiago, zenbait liburu- I f'"
tegik bilduma benetan txiroa ari dira sortzen eremu honetan. ) ,J

Taldeko liburutegi guztietako bildumak batera hartzeak ez du ikuspegia larregi hobet.
zen (ikus taula 4). Bildumetan hutsune estalgaitzak ari dira sortzen. Ondorioz, liburuen jabet-
za baztertzen duen liburutegiak nekez lortuko du etorkizunean hoien eskuragarritasuna ziur-
tatzea. Aski dugu inon agertzen ez diren izenburuak begiratzearekin. Adibidez, hortxe dugu
Roman Garateren "Etika eta Askatasuna" liburua (Bilbo: Gero, 1993), euskaraz sortutako libu-
ru hau ez da agertzen inon, baina bai aldiz, espainerara egin dioten itzulpena; medikuntzaz
argitaratuta dagoen apurra ia ez dago topatzerik...

Baldintza hauetan argi dago euskal unibertsitateko liburutegiek ezin dituztela ase beraien era-
biltzaile euskaldunen beharrak.

Unibertsitate liburutegiaren ardura komunikazio zientifikoan hauxe da: argia ikusi duten jan
eta ikerketak bilduz, sortutako ezagutza eskuragarri bihurtzea. Horrela liburutegiak, iraganean
egindakoaren ezagutza sakabanatzean, etorkizuneko ekarpenak ahalbideratzen ditu.
Informazio barreiaketaren oinarrian bilketa jan ahalik eta osoena dago. Bilduma aberatsak
behar dira gaurko eta etorkizuneko beharrei gutxienezko duintasunez erantzuteko.

Euskararen herrikoak diren unibertsitate liburutegiak beste hizkuntza mintzo dira euskallibu-
ruei dagokionez, antza. Bildumak izendatzean ezin aukeratu aberats, oparo, zabala edo osoa
bezalako adjektiborik. Berez urria den liburu produkzioa ahulagoa eta txiroagoa bihurtzen da
liburutegien apaletan, ikusgaitza bihurtzeraino. Horrela, euskalliburugintzak daraman diglo-
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siaren zama hori liburutegiek gogortzen dute eta biderkatu ondoren eraman arazten die bere
erabiltzailei. Diglosiaren joerak jasa eta handitu ordez, ez legoke gaizki bilduma eraikitzean
Euskal Herriko unibertsitate liburutegientzako euskal jakintza liburuak balio estrategikoa duela
aldarrikatzea.
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A Eranskina

1

...() -Afrikako "salbaien" zuhurtzia / Arbelbide, Xipri Donostia:Kutxa, 1983. (Irun Hiria saria)

~ -Agosti Chaoren bizitza eta idazlanak / Urkizu, Patri Bilbao:BBK, 1992. (Mikel Zarate saria)

-Atea bere erroetan bezala / Gil Bera, Eduardo Iruña:Pamiela, 1987. (Xalbador saria)

-Enbata:abertzalegoaren historia lparraldean / Arbelbide, Xipri Donostia:Kutxa, 1996 (lrun Hiria saria)

Eta tiro baltzari: abertzaletasuna eta jauntxokeria Bermeon / Aizpurua Murua, Mikel Xabier Bilbo:UEU, 1990 (Pedro Axular saria)

Europako (zein?) batasuna / Zabalo, Julen Bilbao:BBK, 1997 (Mikel Zarate saria)

Euskara eskolan eraiki nahi zuen euskal pedagogo aurrerakoia: Agustin Pascuallturriaga / Bujanda, Joxe Manuel Bilbo:UEU, 1991

(Pedro Axular saria)

Euskarak sorgindutako numeroak / Perurena, Patziku Donostia:Kutxa, 1993 (lrun Hiria saria)

Fisikaz honatago / Gil Bera, Eduardo Iruña:Pamiela, 1990 (Xalbador saria)

Garazi / Arbelbide, Xipri Donostia:Elkar, 1987 (Xalbador saria)

Hizkuntza, kultura eta gizartea / Odriozola, Joxe Manuel Bilbao:BBK, 1998 (Mikel Zarate saria)

Idiaren eraman handia / Alonso Fourcade, Jon Bilbao:BBK, 1995 (Mikel Zarate saria)

Ilustrazioaren kriseilupean / Sudupe, Jon Donostia:Alberdania, 1994 (Pedro Axular saria)

Intelligentsia kimatuaren orbelak / Iztueta, Paulo Donostia:Kutxa, 1996 (lrun Hiria saria)

Karl Marx: teoria eta politika / Sudupe, Jon Bilbao:BBK, 1984 (Mikel Zarate saria)

Mikel Zarateren prosa / Kortazar, Jon Bilbao:BBK, 1982 (Mikel Zarate saria)

Modernitatearen alde / Sudupe, Jon Donostia:Kutxa, 1991 (lrun Hiria saria)

Muniberen ametsa.Euskaltasuna eta modernitatea / Sudupe, Jon Donostia:Kutxa, 1997 (lrun Hiria saria)

Narziso berriaz gogoetak / Atxabal, Juana Bilbo:UEU, 1992 (Pedro Axularsaria)

Nazareteko gizasemearen mintzoa / Uranga, Juan Jose Donostia:Kutxa, 1981 (lrun Hiria saria)

Nemesio Etxanizen biografia / Sudupe Elorza, Pako Bilbao:BBK, 1996 (Mi~el Zarate saria)

O temporal O mores! / Gil Bera, Eduardo Iruña:Pamiela, 1989 (Pedro Axular saria)

Poeta baten narrazio nagiak / Mujika, Luis Maria Donostia:Kutxa, 1986 (lrun Hiria saria)

Soziolinguistikaren atarian / Odriozola, Joxe Manuel Bilbao:BBK, 1993 (Mikel Zarate saria)

Teknikaren meditazioa / Azurmendi, Joxe Donostia:Kutxa, 1998 (lrun Hiria saria)

Zuberoako irri teatroa:astolasterrak / Urkizu, Patri Donostia:Kutxa, 1988 (lrun Hiria saria)~
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oAdministrazio zuzenbideá.l.zati orokorra/Parada, Ramon Oeustuko Unibertsitatea, 1996

o Afasiko elebidunen hizkuntza trebetasunen azterketa/Erriondo Korostola, Lore EHU, 1995

o Ahozko literatura/Markaida, M' Eugenia Labayru, 1993

o Amerikako demokrazia Vfocqueville Klasikoak, 1995

oAmerikako demokrazia IVfocqueville Klasikoak, 1995
o Antropologia estrukturala/Levi-Strauss, Claude Klasikoak, 1996

o Arrakasta hizkuntza arrotzetan/Stevick, Earl W. Habe, 1993

oArte modernoaren hiztegia.Arte modernoaren joerak.kontzeptuak.ideiak/Aguilera Cerni, Vicente EHU, 1994

o Artearen eta kulturaren arteko tentsioak mende amaieran/Jarauta Marion, Francisco Gipuzkoako foru aldundia, 1993

o Artzain komunitate euskalduna I.Bortuko ingurua/Ott, Sandra Gaiak, 1994

oArtzain komunitate euskalduna 2/0!!, Sandra Gaiak, 1995

oAskatasunetik iheska/Fromm, EriGh Klasikoak, 1993

oAteismoa kristautasunean/Bloch, Ernest Klasikoak, 1993

oAtlantida:Egia ala mitoa?Kataklismo geologiko baten histoiroa/Rezanov, I Gaiak, 1995
o Bakearen dimentsio kulturala Euskal Herriko uste sistema eta pertzepzioetan/Reizabal, Luixa EHU, 1996

o Basauriko euskara/Arretxe Perez, Ion Basauriko udala, 1994

o Bermeo eta Mundakako arrantzaleen hiztegia/Barrutia Etxebarria, Eneko UEU, 1996

o Bertsolaritzaren historia/Amuriza, Xabier Orain, 1996

o Betebehar eta kontratuei buruzko zuzenbidea/Blasco gasco, Francisco Oeustuko Unibertsitatea, 1996

o Bigarren hizkuntzaren irakaskuntza murgiltze ereduan/Zabaleta Zabaleta, Francisca Zubia, 1994

o Bizitzaren laburtasúnaz;Bizitza zoriontsuaz/Seneca, Lucio Anneo Klasikoak, 1993

oBizitzaren sentimendu tragikoaz/Unamumo, Migel Klasikoak, 1994

oBizkaieraren azentu-moldeez/Gaminde, lñaki Labayru, 1995
o Bizkaieraren egituraketa geolinguistikoa/Aurrekoetxea, Gotzon EHU, 1995

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Bizkaiera 1/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1993

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Bizkaiera 2/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1993

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Bizkaiera 3/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1993

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Gipuzkera 2/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Gipuzkera 3/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Gipuzkera 4/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Gipuzkera 5/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Gipuzkera 6/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Gipuzkera VPagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.lparraldeko goi-nafarrera 1/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1995

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.lparraldeko goi-nafarrera 2/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1995

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.lparraldeko goi-nafarrera 3/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitateaik, 1995

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Lapurtera 1/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bonaparte ondareko eskuizkribuak.Lapurtera 2/Pagola, Rosa Miren Oeustuko Unibertsitatea, 1994

o Bularretik mintzora(haurra, ahozkotasuna eta literatura)/lgerabide, Juan Kruz Erein, 1993

oC programazio-lengoaia/Alegria, lñaki Elhuyar, 1995
oOatu analisia eta saiakuntza diseinuak portaera zientzietan/lsasi Balantzategi, Xabier UEU, 1995

oOenboraren historia laburra/Hawking, Stephen Gaiak, 1995
oOSM-III-R:Burutiko nahasteen diagnosi eta estatistika eskuliburua/American Psychiatric Assoc EHU, 1995

oOualitatea plakat sovietarrean/Basterretxea Polo, Jose Inazio EHU, 1996
o Eboluzioari buruzko gogoetak.Panda hartzaren erpurua/Gould, Stephen Jay Gaiak, 1995

o Edengo herensugeak:giza adimenaren eboluziari buruzko espekulazioak/Sagan, Carl Gaiak, 1995

o Edertasun sena/Santayana, George Klasikoak, 1995

oEkonomia matematikorako sarrera/San Millan Martin, Miguel Angel EHU, 1996
o Ekonomia politikoaren etatributazioaren printzipioak/Ricardo, O. Klasikoak, 1995

o Ekonomiarako sarrera/Bowles, Samuel EHU, 1995

o Ekonomiaren historia 1/Galbraith, John Kenneth Gaiak, 1996

oEkonomiaren historia 2/Galbraith, John Kenneth Gaiak, 1996
o Ekonomilarientzako matematikako gaiak/Valenciano Llovera, Federico EHU, 1995

o Ekuazio diferentzialak.Aplikazioak eta ariketak/Martinez Sagarzazu,Ernesto UEU, 1994

oElementu piktorikoei ekarpena/Kandisky, Wassily Gaiak, 1996
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oElizaren historia Euskal Herrianol..lkerlan materialak/Urkiza, Julen Karmel, 1995
o EmakumeaoSexua ala generoa?/Arrizabalaga, Jexux UEU, 1993

o Enbata:abertzalegoaOren historioa Iparraldean/Arbelbide, Xipri Kutxa, 1996

o Enpresaren ekonomiaosarrera/Perez Corostegi, Eduardo EHU, 1995

o Entseiuak IVMontaigne, Michel de Klasikoak, 1993

o Entseiuak IIVMontaigne, Michel de Klasikoak, 1994

oErdi aroko historiarako 50 hitz nagusVBonnassie, Pierre Caiak, 1993
o Eritasun kronikoak eta bizi kalitatea/ OEE, 1996

oErle gobernatzaileen gidaria edo erleak gobernatzeko modua/Pagadizabal, Ignacio Valentin Txertoa, 1993
o Eromenaren laudorioa/Roterdam, Erasmo Klasikoak, 1994

o Erregulazio automatikoa/Tapia, Arantxa Elhuyar, 1995

o Erreologiaoteoria eta praktika/Santamaria, Antxon UEU, 1994

o Erriko jendeentzat osasun legeak eta medikuntzako argibideak/Aranburu, Martin Cero, 1994

o Eskola eta hizkuntza/Escuela y lengua/Coikoetxea, Maria Jesus Txertoa, 1994

o Eskolaren arkeologia/Alvarez Urja, Fernando EHU, 1996

o Esne-bidea (gure galaxia)/Arregi, Jesus Caiak, 1996

o Espainolak eta euskaldunak/Azurmendi, Joxe Elkar, 1993

o Espezieen jatorria/Darwin, Charles Klasikoak, 1994

o Estatistika deskribatzailea/Fernandez Aguirre, Karmele UEU, 1993

o Estatistikarako sarrera/Fernandez Agirre, Karmele UEU, 1996

o Estetika brebiarioa/Croce, Benedetto Klasikoak, 1996

o Etika eta askatasuna/Carate, Roman Cero, 1993

o Etika protestantea eta kapitalismoaren izpiritua/Weber, Max Caiak, 1996

o Etika:gaizkiaren kontzientziari buruzko saioa/Badiou, Alain Besatari, 1996

o Eugene Coyheneche/larronde, Jean Claude Eusko Ikaskuntza, 1995

o Eusebio Erkiagaren gerraosteko elaberrigintza (1958-1964)/Mielgo Merino, Roberto Labayru, 1995

o Euskal en presa eta ekonomia/Aranguren Keréjeta, Maria Jose ESTE, 1996

o Euskal eskola berria/ EHU, 1993

o Euskal fonetika Nafarroan t 2/Pagola, Rosa Miren Nafarroako gobernua, 1993

o Euskal fonetika Nafarroanot l/Pagola, Rosa Miren Nafarroako gobernua, 1993

o Euskal gramatika laburraoPerpaus bakuna/5alaburu, Pella Euskaltzaindia, 1993

o Euskal gramatika praktikoaoAriketak/Butron, Joseba Erein, 1994

o Euskal gramatika praktikoaoAzalpenak/Butron, Joseba Erein, 1994

o Euskal Herria antzinate berantiarrean eta lehen ertaroan/larrañaga Elorza, Koldo EHU, 1993

o Euskal Herria helburu/Alvarez Enparantza, Jose Luis Txalaparta, 1994

o Euskal Herriko erdi aroko hilarri eta inskripzioak(VI-XI mendeak)/Azkarate Cari-olaun, Agustin EHU, 1996

o Euskal Herriko fauna(ornodun lehortarrak):anfibioakoJLarrañaga, Jon Elhuyar, 1996

o Euskal Herriko 110 Errepublika eta gerra zibila:eguneroko bizimodua/Pablo Contreras, Santiago de Cero, 199~

o Euskal Herriko urak/Baliabide hidrikoen taldea Cero, 1995

o Euskal Herriko zuhaitz eta zuhaisken gidaliburua/ EoJo, 1996

o Euskal itzulpenaren historia laburra/Mendiguren Bereziartu, Xabier Elkar, 1995

o Euskal nazionalismoa eta nazio lurraldea/Zabalo, Julen UEU, 1996

o Euskal prehistoriaren eta etnografiaren ikuspegiak/Altuna, Jesus Cero, 1993

o Euskaldunen historia biologikoa/Manzano, Carmen Cero, 1993

o Euskaldungoa erroizturik!Larrea Muxika, Jose Maria Pamiela, 1994

o Euskara, zuzenbidearen hizkera/Atxabal, Alberto Deustuko Unibertsitatea, 1995

o Euskarak sorgindutako numeroak/Perurena, Patziku ,1993

o Euskoeuropa/Mees, Ludger Elkar, ,1994

o Euzkerea eta Yakintza aldizkarietako olerkigintza/Kortazar, Jon Labayru, 1995

o Familia zuzenbideaol bolJLacruz Berdejo, Jose Luis EHU, 1996

o Felix LikinianooEzina ekinez egina/lparragirre, Pilar Txalaparta, 1994

o Filosofiaren konsolamendua/Boezio Klasikoak, 1994

o Fisika praktikak:1 mekanika eta elektrika/Etxebariia, Jose Ramon UEU, 1995

o Formulazioa eta nomenklatura kimikanolUPAC arauak/Ordas, Francisco Andres EHU, 1994

oForu testuakoJokabideak eta pentsamoldeak/Orella Unzue, Jose Luis Cero, 1995
o Fueroa eta iri-berrien sortzea/Arrinda Albisu, Donato Gran Enciclopedia Vasca, 1995

oCaiaoLurraren biziaz ikuskera berria/Lovelock, JoEo Caiak, 1996
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oGaitza eta heriotza Euskal Herriko iraganean/Elxeberria Gabilondo, Francisco Gero, 1995

oGaliziako historia.Finisterreko oroimena/Estevez, Xose Gaiak, 1994
o Geometri irudigintza eta perspectibari buruzko ikasgaiak/Guasch Matutes, Pedro EHU, 1993

oGeometria deskribatzailea.l Sistema diedrikoa/Rodriguez de Abajo, F. Javier EHU, 1994

oGernika batallun euskalduna/Larronde, Jean Claude Bidasoa, 1995
o Gerra eta bakea Euskal Herrian (1789-1876)/Agirreazkuenaga, Joseba Gaiak, 1993

o Gerra zibila andoaindarren begietatik/lasa Bergara, Xabier Manuellarramendi kultur, 1994

oGerraren antzea/5un, Tzu Txalaparta, 1995
oGerraurreko literatur kritika/Aranbarri, lñigo labayru, 1996
oGiza adimenari buruzko entseiu berriak/leibniz, Gottfried Wilhelm Klasikoak, 1996

oCiza ezagutzaren printzipioei buruzko tratatua/Berkeley, George Klasikoak, 1993

oGiza ezagutzari buruzko ikerketa/Hume, David Klasikoak, 1993

oGizakia bere arimaren bija VJung, Carl Gustav Gaiak, 1994

oGizakia bere arimaren bija iVJung, Carl Gustav Gaiak, 1994
oGizakiari buruzko entseiua:giza kulturaren filosofiari sarrera/Cassirer, Ernst Klasikoak, 1995

oGizarte eta nazio errepresentazioa telebista-albistegietan/Arana Arrieta, Edorta EHU, 1995

oGizarte hitzarmena/Rousseau, Jean Jacques Klasikoak, 1993

oGizateriaren eraketa/Leakey, Richard E. Gaiak, 1996
oGoierriko biztanleria (1860-1986)/Arruabarrena, Arkaitz E.J., 1993
oGramatikaren jabekuntza-garapena eta haur euskaldunak/Barreña Agirrebeitia, Andoni EHU, 1995

oGure zinemaren historia petrala/lzagirre, Koldo Susa, 1996

oGutun filosofikoak/Voltaire Klasikoak, 1995
o Harrieten gramatikako hiztegiak (1741)/lakarra, Joseba Andoni EHU, 1995

oHasian hasi.Beskoitzeko euskara/Duhau, Henri Alinea, 1993

oHaur literatura/Calleja, Seve labayru, 1993
oHaur literatura euskaraz.lehenengo irakurgaietatik 1986ra arte/Calleja, Seve labayru, 1994

oHaur literaturaren inguruan/Elxaniz, Xabier UEU, 1993
o Hedabideetako euskara/Zubikarai, Augustin EHU, 1994
o Herri kultura:euskal kultura eta kultura popularrak/Amezaga Albizu, Josu EHU, 1995

o Hezkuntza eta hizkuntza-eskubideak indarreko lege-araubidean/Bergara, Ander Ararteko, 1996

o Hezkuntza eta soziologia/Durkheim, Emile Klasikoak, 1993

oHezkuntzaren etorkizuna 2000. Urterantz/lJnesco EHU, 1994

o Hezkuntzaren ikerkuntza/Colas Bravo, Pilar EHU, 1995

o Hezkuntzaren teoria eta praktika/Novak, Joseph D. EHU, 1996

oHilketa euskal herri-kulturan/lñarra, Ailxus Iralka, 1995

o Hipokratesen aforismoak/Hipokrates Elhuyar, 1995

o Historia:Zientzia ala literatura?/Mees, ludger UfU, 1995

oHitz elkartuen osaera eta idazkera/Zalbide, Mikel Euskaltzaindia, 1993

oHitza hitz.Txillardegikin solasean/Agirre Odriozola, Joxean Elkar, 1996
oHiikuntz normalizazioari buruz esaten ez dena/Ayma-aubeyzon, Josep M. Habe, 1996

oHizkuntza/Bloomfield, leonar Klasikoak, 1994
oHizkuntia zuzen erabiltzeko arau eta proposamenak/lopetegi, Eskarne E.J., 1993

oHizkuntza, hezkuntza eta elebiduntasuna/Erriondo, lore UEU, 1993

oHizkuntzak irakasteko metodologia/Nunan, David Habe, 1995

o Hizkuntzaren jatorriari buruzko tratatua/Herder, Johann Gottfried Klasikoak, 1995

o Hizkuntzaren zientziak:irakaskuntzarako desafioak?/Bronckart, Jean Paul E.J., 1993

oldazkera liburua/Zubimendi, Joxe Ramon EJ.! 1993
o¡dazkuntzaren zero gradua:testuaren atsegiña/Barthes, Roland Klasikoak, 1996

oldiaren eraman handia/Alonso Fourcade, Jon BBK Fundazioa, 1995

olhardunaldi medikoak.Aunrerapen terapeutikoak/ OEE, 1994
olhardunaldi medikoak.Osasun arazoak zahartzaroan/ Arabako Foru Aldundia, 1993

olkaskuntza eta jokabide mekanismoak/Domjan, Michael EHU, 1994

oikastolak eta euskal eskolak/Rodriguez Bornaelxea, Fito Orain, 1996

ollustrazioaren kriseilupean/Sudupe, Jon Alberdania, 1994

olndio aurkitu berriak/Vitoria, Francisco de Klasikoak, 1993

oindustri iraultza Vlandes, D.S. Gaiak, 1994

olndustri iraultza iVlandes, D.S. Gaiak, 1994
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o/ndustrializaziotik desindustrializaziora?/Agirre Mauleon, Juantxo UEU, 1995

olngeniaritzarako oinarri matematikoak/Manterola, M. Juncal Elhuyar, 1996

olntelligentsia kimatuaren orbelak/lztueta Armendariz, Paulo Kutxa, 1996

olrakurketa hizkuntzen irakaskuntzan/Cornaire, Ciaudette Habe, 1994

o/raultza Heletan.Errepublikarentzat hil behorrari/Arbelbide, Xipri Etor, 1993

olraultza industriala abiatu ezinik/Agirreazkuenaga, Joseba Gaiak, 1993

olruñeko erresuma.925. urtera arte/Jlarri Zabala, Manuel Gero, 1995

oltzulpengintza/Mendiguren Bereziartu, Xabier Elkar, 1995

°.izpiritu-zientzietarako sarrera/Dilthey, Wilhelm Klasikoak, 1995
o Jariakin konprimaezinen mekanika eta turbumakina hidraulikoak/Aguera Soriano, Jose EHU, 1994

o Jesus Insausti;"Uzturre"/Laka, Agurtzane Sabina Arana, 1993

o jokaera liburua.Euskara, kultura, estiloa eta komunikazioa/Zubimendi Imaz, Joxe Ramon Sendoa, 1995

o Jorge de Oteiza:artea eta pentsamendua/Alonso, Andoni Gaiak, 1996

oJorge Oteiza Embil/ManterolaArmisen, Pedro Eusko Ikaskuntza, 1995

°Jose Ignazio Gerriko Enatarriaga (1740-1824) eta bere "Cristau Doctrina..."/Aranburu, Pella Joxe E.J., 1995
o jose Joakin Mitxelena bertsolaria/Kazabon, Antton Sendoa, 1996

°Joxemiren uzta.Euskal prentsa herri proiektua da/Zalakain, Jexuxmari Txalaparta, 1993
o Juan Inazio Iztueta Etxeberria/Aranburu, Pella Joxe E.).. 1993

o Judu herriaren ibilbide luzea/Kintana, Jurgi Gaiak, 1994

ojugurtaren aurkako gerra/Salustio Crispo, Cayo EHU, 1995
o Kazetaritza-idazkuntzarako eskuliburua:informazio generoak/Diaz Noci, Javier EHU, 1995

oKimika orokorra/Mijangos, Fernando UEU, 1996

oKlaudio OtaegVAranburu, Pella Joxe E.).. 1994
o Koldo Mitxelena Elissat, egitasmoa eta egitatea/Perez Gaztelu, Elixabete Errenteriako Udala, 1995

o Konputagailuen antolaketa egituratua/Tanenbaum, Andrew S. EHU, 1994

o Kontabilitate plan orokorra/Jauregi, Mariaje Elkar, 1994

o Kontabilitate plan orokorraJ EHU, 1996

o Kontabilitatearen hastapenak/Erkizia, Agustin Elkar, 19931 ." "1 o Kooperatiben zuzenbidea.oinarriak/Zelaia, Adrian UEU, 1996

.o Kristautasunaren agonia/Unamuno, Migel Klasikoak, 1996
o Kriton/Platon Iralka, 1994

o Kultura-hitzak euskaraz/lrigoien, Alfontso Deustuko Unibertsitatea, 1995

o Kulturaren enigmak:behiak, zerriak, gerrak eta sorgiñak/Harris, Marvin Gaiak, 1996

oKulturgintzarako giza eskubideak eta hizkuntzari buruzko herri.../lraolagoitia Mendibe, Jose Deustuko Unibertsitatea, 1993
oKurrikuluaren diseiñu eta garapena/Zabalza, Miguel Angel EHU, 1996

olaberintoaren oroimena/Kortazar, Jan Erein, 1994

olamiak, sorgiñak eta jainkosak/Caro Baroja, Julio Gaiak, 1995

olanaren gizarte historiaren esku-liburua/Aizpuru, Mikel EHU, 1995

olapurtera idatzia (XV/I-XIX).Bilakaera baten urratsak/Pikabea, Josu ,1993

olauaxeta, historian hezurmamituriko sinesmena/Penades Bilbao, josu Deustuko Unibertsitatea, 1996

olazkao Txiki gogoan/lasarte, Manuel Sendoa, 1994

olehenagoko eskua!dunak zer ziren/Elissamburu, Michellbaizabal, 1993

oleviathan/Hobbes, Thomas Klasikoak, 1994

oUngua navarrorurrVTxillardegi Orain, 1996
oUzardi eta erotismoa/Uribe Urbieta, Kirmen Alberdania, 1996

oUzardiren poetika Pizkundearen ingurumariaren argitan/Otaegi, lurdes Erein, 1994

olurrak ba al du etorkizunik?/Aizpurua Sarasola, jose Ramon Gaiak, 1993

olurreko zientzien iraultza:kontinenten jitotik plaken tektonikara/Hallam, Anthony Gaiak, 1993

oMagia, zientzia eta erlijioa.Mitoa psikologia primitiboan/Malinowski, Bronislaw Gaiak, 1995

oMamur:mugapenen betetzean oinarritutako tresna modular multimaila/Pikaza Atxa, Juan Manuel Deustuko Unibertsitatea, 1993
oManex gogoan.Donapaleuko hitzaldi eta lekukotasunak/lrigoien, Mattin Maiatz, 1995

oManuel lekuona Etxabeguren/lekuona, Juan Mari Eusko Ikaskuntza, 1995

oMarasmus femeninus/Perurena, Patziku Elkar, 1994

oMasen errebolta/Ortega y Gasset, Jose Klasikoak, 1994

oMekanika estatistikoa.Sarrera/Trevena,David H. UEU, 1996

oMekanika kuantikoaren zenbait berezitasun/Tobar Arbulu, Joseba UEU, 1993

oMigrazio mugimenduak Olabarrian/Arruabarrena, Arkaitz E.).. 1994
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oMikroekonomia/Zurbano, Mikel UEU, 1993

oMoralistak/Shaftesbury Klasikoak, 1994
oMundakako arrantzaleen jakintzaren lexiko eta enziklopedia/Barrutia Etxebarria, Eneko Deustuko Unibertsitatea, 1995

oMunduari buruzko nire pentsamoldea/Einstein, Albert Gaiak, 1993
o Nafarroa erdi aroan/leroy, Beatrice Gaiak, 1993

o Nafarroako D ereduko 8gn mailako ikasleen euskara errendimendua/Etxague Alkalde, Xabier EHU, 1994

o Nafarroako euskal idazleak lVL.arrea, Jose Maria Pamiela, 1995

o Nafarroako euskaldunen mintzoak/ Nafarroako gobernua, 1993

o Nafarroako euskararen egoera demolinguistikoa eta funtzionala/Ramos Alfaro, Rosa Hiru, 1995

o Natura eta abentura bidaia zientifikoetan/Sarda taldea Gaiak, 1994

o Naturako nahimena/5chopenhauer, Arthur Klasikoak, 1994

o Naturaren enigma kitzikagarriak/Martinez Lizarduikoa, Alfontso Gaiak, 1993

o Naturaren kontserbazioa:nora goaz?/Elosegi, Arturo E.J., 1993

o Neguko festak/Garmendia Larrañaga, Juan Gipuzkoako foru aldundia, 1993

o Nemesio Etxanizen biografia eta ideologia/5udupe Elorza, Pako BBK Fundazioa, 1996

oOihenarten laugarren mendeurrena/ Euskaltzaindia, 1994

oOinarrizko ehun galdera zientziari buruz/Asimov, lsaac Gaiak, 1994

oOptimizazioa.Programazio lineala/Fernandez, Victoria UEU, 1995

oOroimenaren hitza.lkastolen historia 196Q-1975/Fernandez,ldoia UEU, 1994

oOsasun ihardunaldiak.Lehen mailako asistentzia/ OEE, 1995

oOsasunbide alternatiboak/Badiola, Joseba UEU, 1996

oPertsona-izenak euskaraz nola eman/lrigoien, Alfonso Deustuko Unibertsitatea, 1994

oPoliteia/Platon Klasikoak, 1993
o Programen egiaztapena eta eratorpena/Arregi, Xabier UEU, 1993

o Prolegomenoak/Kant, Immanuel Klasikoak, 1995

o Psikoanalisiaren aurkezpena/Freud, 5igmund Klasikoak, 1996
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