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16 urtetik gora

Z izpiak publiko orokorrarentzako pentsatutako bilduma da. Helburua da gizarteak zientzia-gertaerak 
(eta bere eraginak) ulertzeko, horietaz iritzia edukitzeko eta zientzian ‘alfabetatzeko’ irizpideak eduki 
ditzan irakurgaiak eskura jartzea.

Ia denaren historia labur bat
Egilea: Bill Bryson
Itzultzailea: Ixiar Iza
Zuzenketak: Saroi Jauregi
(Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak)
11,50 3 22,50 cm
454 or.
2009

ISBN: 978-84-92457-08-3
17 €
ISBN: 978-84-92457-23-6
4 €

Liburu honetan, Bill Bryson idazle ospetsuak 
zientziaren historiaren laburpen zoragarria 
eskaintzen digu, anekdota interesgarriez hornitua. 
Zientziaren hainbat arlo jorratzen ditu: kimika, 
paleontologia, astronomia, fisika eta abar. Eta 
hainbat zientzialariren berri ere ematen du. Big 
Bangetik mekanika kuantikoaren aurkikuntzarainoko 
errepasoa egiten du, eboluzioari eta geologiari 
so eginez. Zientziaren historiaren inguruko bidaia 
liluragarri batean barneratzen du irakurlea.
Liburu hau best seller bat da. Ez da erraza 
zientzia-gaiak oinarri dituen liburu bat hain irakurria 
izatea, baina liburu honek lortu egin du: 2005ean 
ingelesez kaleratu zen eta Erresuma Batuan 
300.000 kopiatik gora saldu zituen. Hizkuntza 
askotara itzulita dago, eta, orain, euskaraz ere 
badugu.

Ingalaterrako Royal Society-k urtero banatzen 
duen zientzia-libururik onenaren Aventis saria 

jaso zuen 2004an.

Medikuntza alternatiboaren azterketa berritzaile 
honetan, tratamendu ezagunenetako batzuk 
aztertzen dira —besteak beste, akupuntura, 
homeopatia, aromaterapia, erreflexologia, 
kiropraktika eta sendabelarren medikuntza—, haien 
frogatutako onurak eta balizko arriskuak ikusteko. 
Terapia alternatiboen eraginkortasunari buruz zer 
froga zientifiko dauden jakin nahi duen edonorentzat 
informazio zoragarria eta zientzia-azalpen argiak 
ematen ditu.
Zientziak esperimentuak, behaketak, saiakuntzak, 
arrazoiketa eta eztabaida erabiltzen ditu egiaren 
inguruko adostasun objektibo batera iristeko. 
Ondorio bat erabakita dagoenean ere, zientziak 
ikertu eta zirikatu egiten du berak aldarrikatu duen 
hori, akatsen bat egin badu ere.
Osasun publikoaren jardunbidearen eta politikaren 
gaineko erabakiak hartzeko metodo zientifikoak 
duen garrantzia berresten ahalegintzen da liburua, 
sendabide alternatibo eta osagarriekiko zorrotz 
jokatuz.

Sendabide ala iruzurbide
Medikuntza alternatiboa proban
Egileak: Simon Singh eta Edzard Ernst
Itzultzailea: Aiora Odriozola
Zuzenketak: Alfontso Mujika eta  
Mireia Orbegozo  
(Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak)
13 3 22,50 cm
329 or.
2010

ISBN: 978-84-92457-59-5
17 €
ISBN: 978-84-92457-55-7
4 €
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Quantum
Einstein, Bohr  
eta errealitatearen izaeraren inguruko  
eztabaida handia
Egilea: Manjit Kumar
Itzultzailea: Iñaki Iñurrieta Labaien
Zuzenketak: Idoia Santamaria Urkaregi
(Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak)
11,50 3 22,50 cm
424 or.
2011

ISBN: 978-84-92457-66-3
17 €

16 urtetik gora

Z izpiak publiko orokorrarentzako pentsatutako bilduma da. Helburua da gizarteak zientzia-gertaerak 
(eta bere eraginak) ulertzeko, horietaz iritzia edukitzeko eta zientzian ‘alfabetatzeko’ irizpideak eduki 
ditzan irakurgaiak eskura jartzea.

Albert Einstein-ek ez zituen onartu mekanika kuantikoaren 
ondorio batzuk, baina oraindik ez da frogatu ondorio horiek 
faltsuak direnik. Niels Bohr-ek, aldiz, defendatu egin zituen, 
eta eztabaida luzeak izan zituzten. Bi genioen arteko 
eztabaidak ulertzeko liburu egokia da hau. 
Eztabaida luze horrek drama, tragedia, irrika, ustekabeko 
gertaerak eta ekintza heroikoak ditu, eta Einstein, Bohr eta 
beste zenbaiten nortasunak ere erakusten dizkigu. Pauli-ren 
adimena eta umore txarra erabakigarriak izan ziren; Bohrren 
irmotasuna eta lotsa, berriz, ezinbestekoak; Eisnteinen 
irudikapenak eta askatasunak polemika bizirik iraunarazi 
zuten, eta abar. Horiez gain, Heisenberg, Shrödinger, Dirac, 
Compton, De Broglie, Sommerfeld, Lorentz, Boltzmann, 
Rutherford, Uhlenbeck, Goudsmith, Bell, eta abarren izaerak 
ederki jasotzen ditu liburuak, eta haien erretratu zuzena egiten du.
Ez da eduki zientifikoko edo dibulgazio zientifiko hutseko liburua, nahiz 
eta informazio asko dagoen mekanika kuantikoari buruz. Liburu historiko 
edo biografiko baten antzera antolatuta dago: pertsonaia (aditu) bakoitza 
zehatz azaltzen du, bakoitzaren izaerak eragina izan baitu aurkikuntzaren 
garapenean edo aurkikuntzan bertan.
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Zz bilduma neska-mutikoentzako pentsatuta dago. Esperimentu-bilduma bat da, eta adinaren 
arabera ulertzeko edo praktikan jartzeko errazagoak edo zailagoak diren esperimentuak biltzen dira. 
Neska-mutikoen kuriositateaz baliatu nahi da zientziara hurbildu eta zaletasuna indartzeko.

Zientzia guztiz arduragabea!
65 esperimentu ausart, etxe barruan 
edo kanpoan egiteko
Egilea: Sean Connolly
Itzultzaileak: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak  
(Amaia Astobiza eta Alfontso Mujika)
9-14 urte
15 3 22,5 cm
168 or.
2011

ISBN: 978-84-92457-59-5
12 €
ISBN: 978-84-92457-61-8
4 €

Etxe gehienetan dauden edo erraz eros 
daitezkeen osagai edo materialak erabiltzen 
dira esperimentuetan. Esperimentu zientifiko 
klasikoen ikerketaren abiapuntu gisa galderak 
erabiltzen diren bezala, esperimentu hauetan 
ere helburua erantzunak aurkitu eta frogatzea 
da.
Arduragabea hitza erabiltzen bada ere, 
esperimentu bakoitzean kontu eta arreta handia 
jartzen da. Esperimentu bakoitza modu erraz 
eta logikoan azalduta dago, eta esperimentuaren 
segurtasunerako aholku bereziak ematen dira 
(Kontuz! atalean).

Zazpi kapitulutan banatuta daude, eta kapitulu 
bakoitza zientzia-gai bati edo berariazko emaitza 
bati dagokio.
Esperimentu bakoitzaren hasieran, haren izaeraren 
eta espero dezakegunaren aurkezpena egiten da, 
hurrengo ataletan zehatz azaldu aurretik.

ARMIX  max-mix liburuan 29 esperimentu 
bildu dira, sei multzotan banatuta. 
Janariak, gertaera fisikoak, erreakzio 
kimikoak, naturako elementuen joerak, 
eguraldia, estatistika... guztiak dira egokiak 
esperimentuak egin eta horien ondorio edo 
oinarriez jabetzeko. 
8-10 urteko neska-mutilak esperimentuen 
mundu zirraragarrira hurbildu nahi ditu 
Elhuyarrek. Dena den, ez da eskola-liburua; 
familia eta lagun artean gozatzeko 

esperimentu-bilduma da: inguruko elementuez 
baliaturik  
—janariak, ura, etxeko tresnak…— gazteek 
erreakzio fisiko eta kimikoen zergatia eta 
zientziaren oinarriak bizi eta ulertzea du xede.

Armix max-mix
Egilea: Elhuyar Zientziaren 
Komunikazioa
8-10 urte
20 3 20 cm
75 or.
2010

ISBN: 978-84-92457-10-6
12 €
ISBN: 978-84-92457-24-3
4 €
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Zz bilduma neska-mutikoentzako pentsatuta dago. Esperimentu-bilduma bat da, eta adinaren 
arabera ulertzeko edo praktikan jartzeko errazagoak edo zailagoak diren esperimentuak biltzen dira. 
Neska-mutikoen kuriositateaz baliatu nahi da zientziara hurbildu eta zaletasuna indartzeko.

Hamar minutu edo gutxiago behar dituzu Jean Potterek 
prestatutako esperimentu eta jarduera bakoitza egiteko. 
Jarraibide argi eta urratsez urratsekoek, eta irudiek 
esperimentua ongi egiten lagunduko dizute. Proiektu 
hauen bidez, gauza askori buruz ikasiko duzu; zergatik ez 
diren biribilak arrautzak, eta urpekoak nola igotzen diren 
gainazalera eta nola hondoratzen diren. Behar duzun 
material gehiena etxean bertan, lorategian edo auzoan 
aurkituko duzu, eta ia edozein lekutan egin ahal izango 
dituzu esperimentuak.
Liburu honetako 108 jarduerak hamabi arlori buruzkoak 
dira: airea, animaliak, argia, eguraldia, energia, giza 
gorputza, grabitatea, handitzea, koloreak, magnetismoa, 
makinak, ura
Ortzadar bat egin ahal izango duzu lurrean, puxika bat 
lehertu lupaz, kafe-lata zugana itzularaziko duzu bultza egin 
ondoren, eta ikusiko duzu ura okertu egiten dela iturrian. 
Hori guztia hezitzaile handi baten laguntzaz egingo duzu.
Zz seriearekin, neska-mutilak esperimentuen mundu 
zirraragarrira hurbildu nahi ditu Elhuyarrek.  Zz liburuak ez 
dira eskola-liburuak, familia eta lagun artean gozatzeko 
esperimentu-bilduma baizik.

Zientzia haurrentzat segundo gutxian
Hamar munutuan edo gutxiagoan egin ditzakezun 
100 esperimentu baino gehiago
Egilea: Jean Potter
Itzultzailea: Enara Azkue (Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak)
20 3 20 cm
144 or.
2012

ISBN: 978-84-92457-69-4
12 €
ISBN: 978-84-92457-79-3
4 €

8-12 urte

urteko
nobedadea
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ZzL bilduma neska-mutiko gazteentzat pentsatuta dago. Narrazioan oinarritutako lanak dira, baina 
badituzte zientzia-dibulgazioko ukituak ere. Gazteen irakurzaletasunaz baliatu nahi du Elhuyarrek 
gazteak zientziara hurbildu eta zientzia-dibulgazioa egiteko. zaletasuna indartzeko.

Simon Bloom
grabitatearen zaindaria
Egilea: Michael Reisman
Itzultzailea eta zuzentzailea: Elhuyar 
Hizkuntza Zerbitzuak  
(Mireia Orbegozo eta Alfontso Mujika)
15 3 20 cm
361 or.
2010

ISBN: 978-84-92457-13-7
14 €
ISBN: 978-84-92457-56-4
4 €

Narrazio-liburu honetako protagonista 
Simon Bloom da, 11 urteko gaztetxoa. 
Haren etxe inguruko basoan, fisikako legeak 
kontrolatzen dituen liburu bat ‘agertzen’ 
da, eta hori eskuratuta botere handien jabe 
egiten da Simon. Formula zientifikoak eta 
aztikeriak dira liburuaren funtsa, eta horiek 
nola erabili asmatzen ari da, bere lagun 
Owen eta Alysha-ren laguntzaz. Horrek 
guztiak botere handia ematen diete, hala nola, 
grabitatea eta marruskadura kontrolatzea. 
Elkarrekin, basoan bizi den eta gorputzean 
formula zientifikoak tatuatuta dauzkan 

emakume baten kontra egingo dute, mundua 
menderatu nahi baitu.

Platonen urmaela liburua misteriozko istorioa 
da, baina polizia-nobela ere bada, eta 
abentura-istorioa edo detektibe-istorioa ere 
bai. Umorea eta suspentsea ditu, zientzia eta 
fikzioa ere bai, baina ez da zientzia-fikzioa. 
Klabean idatziriko oharren bidez irakurlea Gaia 
mundu imaginarioko ekosistema desberdinetan 
murgiltzen da. 
Watson-ek, Crack-ek y Rosak laguntza 
behar dute. Kaleko zakur batek, Gaia mundu 
bereziaren atarira eraman ditu hiru lagunak 
hilketa izugarri bat argitzeko, baina Lurraren 
eta Gaia lurraldearen arteako atea zabaltzen 

duen giltza, aspaldi batean, lapurtu egin zuten 
eta hondatuta dago. Zazpi egun dituzte giltza 
konpontzeko; konpondu ezean, sarrera betiko 
galduko da eta ezingo dira etxera itzuli.
Abentura horretan pistak jarraitu eta egoera 
konpontzeko, 5 esperimentu egin beharko dira.

Platonen urmaela
Lapurtutako giltzaren bila
Egilea: Fred Andrews
Itzultzailea: Elhuyar Hizkuntza 
Zerbitzuak
10-14 urte
15 3 20 cm
360 or.
2011

ISBN: 978-84-92457-65-6
14 €
ISBN: 978-84-92457-71-7
4 €
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Hodeietan
Egilea: Aitzol Lasa Oyarbide
12-16 urte
15 3 20 cm
361 or.
2012

ISBN: 978-84-92457-21-2
17 €
ISBN: 978-84-92457-80-9
4 €

Hodei Batxilergoko azken ikasturteko 
ikaslea da. Hodei gizajoa hodeietan dago 
beti. Despistatu hutsa da. Horretaz gainera, 
zientzietan ez da batere iaioa. Letretako 
Batxilergoa hautatu zuen, zientziak, eta batez 
ere matematika, ez dituelako ikusi ere egin 
nahi.
Goiz batean, ezusteko enkontru bat izango du, 
norekin eta Estibalizekin. Hodeik nerabezaro 
guztian gustuko izan duen neska da Estibaliz. 
Eta aukera izango du Estibalizengana hurbildu 
eta harekin hitz egiteko. Une horretan, zirt edo 
zart egin beharko du.
Bi zailtasuni egin beharko die aurre Hodeik. 
Lehenengo eta behin, Estibaliz bera baino 
nagusiagoa da. Hori gutxi ez, eta, gainera, 
Estibaliz zientzialari iaioa da.
Estibalizekin harremanetan hastearekin 
batera, Hodeik utzi egingo dio hain 
despistatua izateari…

ZzL bilduma neska-mutiko gazteentzat pentsatuta dago. Narrazioan oinarritutako lanak dira, baina 
badituzte zientzia-dibulgazioko ukituak ere. Gazteen irakurzaletasunaz baliatu nahi du Elhuyarrek 
gazteak zientziara hurbildu eta zientzia-dibulgazioa egiteko. zaletasuna indartzeko.

2011ko CAF-Elhuyar sarietan  
Gazteei zuzendutako zientzia-narrazioak  

kategorian irabazlea

urteko
nobedadea

12-16 urte
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Hiztegi elebidunak
ELHUYAR hiztegia
euskara-gaztelania / castellano-vasco
(3. argitalpena)
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
17,50 3 25 cm
1.400 or.
2006

ISBN: 978-84-95338-70-9
47 €

3 €

• 88.000 sarrera
• 20.000 azpisarrera
• 150.000 adiera
• 100.000 adibide
• Lexiko arrunta eta teknikoa
• Esapideak eta gramatika-egiturak
• Onomastika: pertsona-izenak, leku-izenak, 

erakunde-izenak…
• Gramatika-eranskina

ELHUYAR hiztegi elektronikoa
euskara-gaztelania / castellano-vasco
Egilea: Elhuyar Edizioak
2006
Macintosh eta PCrako
ISBN: 978-84-95338-69-3
10 €

• 88.000 sarrera
• 20.000 azpisarrera
• 150.000 adiera
• 100.000 adibide
• Lexiko arrunta eta teknikoa, onomastika 

eta gramatika-eranskina
• Bilaketa lasterra eta aurreratua.

ELHUYAR hiztegi txikia
euskara-gaztelania / castellano-vasco
(3. argitalpena)
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
13,50 3 20,50 cm
1.200 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-81-5
24 €

• 42.000 sarrera
• 9.000 azpisarrera
• 71.000 adiera
• 18.900 adibide
• Lexiko arrunta eta teknikoa
• Esapideak eta gramatika-egiturak
• Onomastika: leku-izenak, 

pertsona-izenak, erakunde-izenak…
• Gramatika-eranskina

ELHUYAR oinarrizko hiztegia
euskara-gaztelania / castellano-vasco
(2. argitalpena)
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Argitaratzaileak: Elhuyar Fundazioa - Elkar
9,50 3 15 cm
795 or.
2007

ISBN: 978-84-9783-544-2
14 €

• 36.000 sarrera eta azpisarrera
• 48.000 adiera
• 3.500 adibide
• Lexiko arrunta eta teknikoa
• Esapideak eta gramatika-egiturak
• Munduko estatuen eta herritarren 

izenen zerrenda
• Gramatika-eranskina

Gutxieneko ezaugarriak: Pentium III prozesadorea (Pentium IV gomendagarria)  eta Microsoft Win2000, Win XP PCrako, eta MC 
OS x 10.3 Macintosherako. 256 MB-ko RAM memoria. SVGA monitorea, milioika koloretarako ipinita. Bereizmena: 1024x768 pixel.
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Dictionnaire ELHUYAR hiztegia
euskara-frantsesa / français-basque
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Argitaratzaileak: Elhuyar Fundazioa - Elkar
10,90 3 17,50 c
816 or.
2004

ISBN: 978-84-9783-116-1
ISBN: 978-2-913156-59-3
24 €

3 €

• 42.000 sarrera
• 55.000 adiera
• 1.000 adibide
• Lexiko arrunta eta teknikoa
• Egitura gramatikalak eta esapideak
• Frantziako, Espainiako eta munduko  

leku-izenak
• Gramatika-eranskina

ELHUYAR dictionary/hiztegia
euskara-ingelesa / english-basque
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Argitaratzaileak: Elhuyar Fundazioa - Elkar
10,90 3 17,50 cm
820 or.
2007

ISBN: 978-84-9783-497-1
24 €

3 €

• 34.000 hiztegi-unitate
• 50.000 adiera
• 12.000 adibide
• Munduko leku-izenak eta herritarren izenak
• Gramatika-eranskina 

www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak
• Plugin-ak
• Euskara-gaztelania hiztegia 

mugikorrera jaisteko aukera
• Hizkuntza-kontsultak
• Corpus-baliabideak eta -tresnak
• Terminologia erauzteko web zerbitzua
• I+G+B unitatearen artikulu eta 

argitalpenak
• Hizkuntza Zerbitzuen bloga

www.elhuyar.org/hiztegia 
Hiztegi-kontsulta eleaniztuna:
 • euskara-gaztelania / castellano-vasco
 • euskara-frantsesa / français-basque
 • euskara-ingelesa / english-basque

Hiztegi elebidunak



H
iz

te
g

ia
k

www.elhuyar.org/edizioak (% 5eko deskontua)

14

• 28.100 hiztegi-unitate
• 39.300 adiera
• 19.000 adibide
• 1.025 ohar didaktiko
• 330 hiztegi-unitate, irudiz hornituak

Gutxieneko ezaugarriak: Java 1.5 eta Firefox instalatuta 
izatea. (Firefox ez da beharrezkoa izango azken 
bertsioan). Java ondo exekutatzeko gai den edozein 
ordenagailuk balio du. 512 MB RAM.

ELHUYAR ikaslearen hiztegia
(3. argitalpena)
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
13,50 3 20,70 cm
1.200 or.
Liburua eta CD-ROMa
2008

ISBN: 978-84-95338-96-9
27 €

3 €

Eskola-hiztegiak

 

Euskal hiztegi modernoa
(2. argitalpena)
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
15,50 3 21,50 cm
1.100 or.
2000 

ISBN: 978-84-8331-689-4
38 €

• 44.000 sarrera definiziodun
• Lexiko arrunta eta teknikoa, lokuzioak, 

gramatika-egiturak, adibideak
• Gramatika-eranskina

Euskara-hiztegiak

ELHUYAR sinonimoen kutxa
Sinonimoen eta antonimoen hiztegia
(3. argitalpena)
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
11 3 17,50 cm
1.200 or.
2010

ISBN: 978-84-92457-12-0
20 €

3 €

• 18.696 sarrera eta 1.446 azpisarrera 
• 24.535 adiera
• 63.661 sdinonimo
• 23.449 antonimo



H
iz

te
g

ia
k

www.elhuyar.org/edizioak (% 5eko deskontua)

15

Hiztegi teknikoak

ELHUYAR Zientzia eta  
teknologiaren hiztegi  
entziklopedikoa
Egilea: Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
17 3 24 cm
1.836 or.
Liburua, CD-ROMa eta on-line
2009

ISBN: 978-84-92457-00-7
45 €

Zientzia eta teknologiako arlo guztietako 
informazioa biltzen duen hiztegi 
entziklopedikoa.
200 adituk baino gehiagok landutako 
indormazioa eta artikuluak ditu.
Kontzeptu guztiek lau hizkuntzatako 
terminoak dituzte (eu, en, es, fr), eta amaieran 
erdara-euskara termino-zerrendak daude.
• 24.000 kontzeptu
• 600 artikulu entziklopediko
• 1.000 irudi
• CD-roma erantsita

http://zthiztegia.elhuyar.org/
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Gutxieneko ezaugarriak: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 
XP, Microsoft Windows Vista. Intel Pentium 4 1,8 GHz-koa edo horrekin 
bateragarri dena. Macintosh® PowerPC G4 1 GHz-koa. 512 MB-ko RAM 
memoria. Txartel grafikoa* (32 MB-ko RAMa) soinu-txartela*. SVGA 
monitorea, milioika koloretarako ipinita. CD-ROM irakurgailua.

*Bateragarria izan behar du DirectX 9.1ekin edo bertsio berriagoekin.

*Bateragarria izan behar du DirectX 9.1ekin edo bertsio berriagoekin.

Gutxieneko ezaugarriak: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista. Intel Pentium 4 1,8 GHz-koa edo horrekin batera-
garri dena. Macintosh® PowerPC G4 1 GHz-koa. 512 MB-ko RAM memoria. 
Txartel grafikoa* (32 MB-ko RAMa), soinu-txartela*. SVGA monitorea, milioika 
koloretarako ipinita. CD-ROM irakurgailua

Gutxieneko ezaugarriak: 1 GHz-eko PUZa, 256 MB-ko RAMa, 500 MB 
libre diskoan.  Windows® Ox/2000/XP/Vista. DirectX® 8.1ekin edo bertsio 
berriagoekin bateragarriak diren txartel grafikoa (16 MB-ko RAMa) eta soinu-
txartela.  4x CD-ROM/DVD unitatea.

Armix ilargian galduta
8-10 urte
Egilea: Elhuyar Edizioak
2008
PCrako
ISBN: 978-84-95338-94-5
10 €
www.elhuyar.org/jokoak/armix2

• Bideo-joko didaktikoa
• 3 dimentsiotan egindako plataforma-joko  

dibertigarria
• Euskara, matematika eta inguruaren ezaguerari 

buruzko galderak tartekatzen ditu

Armix Kart
6-10 urte
Egilea: Elhuyar Edizioak
2009
PCrako
ISBN: 978-84-92457-01-4
10 €
www.elhuyar.org/armixkart

• Bideo-joko didaktikoa
• Lasterketa-jokoa, bakarrik edo  

beste norbaitekin lehian aritzeko
• Euskara, gaztelania eta ingeleseko galderak; 

hizkuntza aukeratu eta hasi jolasean!

Armix baso magikoan
5-8 urte
Egilea: Elhuyar Edizioak
2007
PCrako
ISBN: 978-84-95338-84-6
10 €
www.elhuyar.org/armix

• Galderak erantzun jokoan aurrera egiteko
• Matematikari, ingurunearen ezaguerari eta euskarari 

buruzko galderak
• Abenturan oinarritutako plataforma-joko 

entretenigarria
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Gutxieneko ezaugarriak: Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® 
Windows® XP, Microsoft® Windows® Vistatm edo Mac OS X 10.4. Intel® 
Pentium 4 1,8 GHz-koa edo horrekin bateragarri dena. Macintosh® PowerPC 
G4 1 GHz-koa. 512 MB-ko RAM memoria. Pantailaren bereizmena: 
1.024x768 px. SVGA monitorea, milioika koloretarako ipinita. CD-ROM 
irakurgailua

Gutxieneko ezaugarriak: 1 GHz-eko PUZa, 256 MB-ko RAMa, 330 MB libre 
diskoan. Windows® 2000/XP/Vista. DirectX® 8.1ekin edo bertsio berriagoekin 
bateragarriak diren. txartel grafikoa (16 MB-ko RAMa) eta soinu-txartela. 6x 
CD-ROM unitatea / 4x DVD unitatea.

Euskal Herriko  
aurpegiak
Egileak:  
EKE (Euskal Kultur Erakundea)
eta Elhuyar Edizioak
2005
PCrako
DVD bideoa
ISBN: 978-84-95338-55-6
10 €

Euskal Herrian barrena bidaia eder bat egiteko 
eskaintza: historia, geografia, hizkuntza, kultura, 
ekonomia, bizimoduak eta abar. Euskara, frantsesa, 
ingelesa edo gaztelania izan dezakezu bidaia-lagun, 
eta garraiobide, berriz, ordenagailua zein etxeko 
telebista.
• 400 irudi
• 10 minutuko bideoa
• 15 soinu-zati
• Ahozko eta idatzizko iruzkinak

Geografian aritu/aditu
10 urtetik aurrera
Egilea: Elhuyar Edizioak
2008
PCrako
ISBN: 978-84-95338-95-2
10 €
www.elhuyar.org/geografia

• Bideo-joko didaktikoa
• 4 jokoko txapelketa jolas daiteke CD honetan
• 3 zailtasun-maila
• Edozein kontinentetan, Espainian, Frantzian edo 

Euskal Herrian ibiltzeko aukera

Hiru mosketariak
7 urtetik aurrera
Egilea: Legendo
Euskarazko bertsioa: Elhuyar 
Edizioak
2006
PCrako
ISBN: 7-350025-5801-35
10 €
www.elhuyar.org/mosketariak

• Plataforma-jokoa
• 3Dko irudiak, marrazki bizidunen antzekoak
• Kontrolatzeko erraza eta oso jolasgarria 
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Gutxieneko ezaugarriak: Pentium III prozesadorea. 64 MB-ko RAM 
memoria. SVGA txartela (256 kolore). Windows 2000, XP/SP2.

Gutxieneko ezaugarriak: Pentium III prozesadorea (Pentium IV 
gomendagarria)  eta Microsoft Win2000, Win XP PCrako, eta MC OS x 
10.3 Macintosherako. 256 MB-ko RAM memoria. SVGA monitorea, milioika 
koloretarako ipinita. Bereizmena: 1024x768 pixel.

Gutxieneko ezaugarriak: Pentium III, 1 GHz-eko PUZa, 256 MB-ko RAMa, 
500 MB libre diskoan. Windows® 9x/ME/2000/XP/Vista. DirectX® 8.1ekin edo 
bertsio berriagoekin bateragarriak diren txartel grafikoa (32 MB-ko RAMa) eta 
soinu-txartela. 4x CD-ROM/DVD unitatea.

HITZMIX
12 urtetik aurrera 
Egilea: Elhuyar Edizioak
2005
PCrako
ISBN: 978-84-95338-51-8
10 €

• Bakarrik edo lagunekin jolasteko 
• Letrak hartu eta inork baino hitz luzeagoa osatu; 

definizioari dagokion hitza asmatu; 5 letrako hitz 
ezkutua asmatu; zenbakiekin eragiketak egin eta 
emaitzara ahalik eta gehien hurbildu...

Letrak jokagai
8 urtetik aurrera 
Egilea: Elhuyar Edizioak
2006
Macintosh eta PCrako
ISBN: 978-84-95338-66-2
10 €

• Jong motako jokoak eta hiztegi-jokoak
• Bikoteak edo hitzak sortu edo estrategia eta hiztegia 

landu
• Hiru modalitatetan jolasteko eta puntuazioak 

gordetzeko aukera

Kao: sumendiko sekretua
10 urtetik aurrera
Egilea: Tate multimedia
Euskarazko bertsioa:  
Elhuyar Edizioak
2007
PCrako
ISBN: 978-84-95338-69-3
10 €
www.elhuyar.org/kao

• Hamar misio jolasteko
• Errealitate birtualeko lasterketak
• Puzzleak osatu
• Batera eta bestera txalupa motordunekin bidaiatu
• Aireko borrokak
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Gutxieneko ezaugarriak: Pentium prozesadorea. Microsoft Windows 2000.

Gutxieneko ezaugarriak: Pentium III prozesadorea (Pentium IV 
gomendagarria). Microsoft Win2000, Win XP. 256 MB-ko RAM memoria. 
SVGA monitorea, milioika koloretarako ipinita. Soinu-txartela eta bozgorailuak.

Gutxieneko ezaugarriak: Microsoft Windows 2000, XP, Vista. Intel 
Pentium 4 1,8 GHz-ekoa edo horrekin bateragarri dena. 512 MB-ko RAM 
memoria.  Pantailaren bereizmena: 1.024x768 px.  SVGA monitorea, milioika 
koloretarako ipinita. DVD irakurgailua.

Gutxieneko ezaugarriak: Sagua, soinu-txartela, gutxiengo bereizmena:  
1024 x 768, Windows XP edo Vista / Mac OS 10.4.X, 1,8 GHz-eko PUZa,  
1 GB-ko RAMa

Zeu idazle!
6 urtetik aurrera
Egilea: Elhuyar Edizioak
2004
PCrako
ISBN: 978-84-95338-45-7
10 €

Sormena eta irudimena martxan jartzeko baliabideak:
• Ipuinen hasierak
• Ipuinen amaierak
• Elkarrizketa-aukerak
• Hitz-zerrendak
• Irudiak: pertsonaiak, objektuak...
• Ipuinak osatzeko, aldatzeko eta zuzentzeko laguntza

Urpeko erreinuan
6-12 urte
Egilea: Elhuyar Edizioak
2005
PCrako
ISBN: 978-84-95338-61-7
10 €

• Urpeko biziaren berri jasoz, haur eta gazteak 
jolasteko

• Itsasoari edo arrainei buruzko probak gainditzeko 
jokoa

• Ur gainean zein ur azpian kokatutako jokoak

Puzzletek
Puzzle teknologikoaren 
jokoa
14 urtetik aurrera
Egilea: Elhuyar Edizioak
2005
PCrako
ISBN: 978-84-95338-54-9
10 €

Nola bat egin puzzleak eta teknologiak?
• Teknologiaren eta energiaren forma eta erabilerak 

ezagutuz
• Puzzleak egin eta teknologia multimedien aukerak 

aprobetxatuz
• 3Dko irudi animatuak, bideoak, argazkiak eta 

kontzeptu-mapak erabiliz

Zoo zoroa
3-5 urte 
Egilea: Elhuyar Edizioak
2009
Macintosh eta PCrako
ISBN: 978-84-92457-02-1
15 €
www.elhuyar.org/zoozoroa

Joko egokia da haurrak bere ezagutzak, jarrerak eta 
trebetasunak indartzeko eta hobetzeko. 
Adibidez:
• Arreta, oroimena eta kontzentrazioa
• Espazio-orientazioa
• Emozioen adierazpena
• Entzumenaren pertzepzioa, ahozko espresioa eta 

ikusizko oroimena
• Irudimena eta sormena



M
u

lt
im

e
d

ia

www.elhuyar.org/edizioak (% 5eko deskontua)

20

Fisika eta kimikako ariketak 
teknologia berrietan
Egilea: Rafa Muñoa
2003

Batxilergoko Fisika eta Kimika ikasgaiak lantzeko 
material osagarria. Fisika eta Kimikako hainbat 
kontzeptu, lege, teoria eta eredu azalpen hutsean 
utzi ordez, erabilera praktikoetara jotzeko tresna.  
Bektoreei, higadurari, Ohmen legeari, espektro 
elektromagnetikoari, orbitalari, molekulari eta 
abarri buruzko azalpen teorikoez gain besterik 
nahi baduzu, hau da zure webgunea.

Sareko produktuak

Unitate praktikoak
Egilea: Elhuyar Edizioak
2002

Lehen Hezkuntzarako, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzarako eta Batxilergorako zientziaren 
inguruan prestatutako unitate praktikoak:
• Kimika (4)
• Biologia (4)
• Ingurunea (4)
Zientzia-edukiez gain, gida didaktikoa ere eskura 
du irakasleak.

Biologiako hautaprobak
Egilea: Edorta Gonzalez
2009

Selektibitatean azken lau urteetan jarritako 
biologiako azterketa errealak daude hemen 
jasota. Azterketak errealak dira, eta, horiek 
aztertu eta eredu hartuz, selektibitatea simulatu 
eta prestatzeko material egokia da. 
Ariketa luzeak eta ariketa laburrak daude eta 
egindako ebaluatzeko irizpideak ere ematen dira.
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Armand David,  
pandaren aita
Egilea: Kepa Altonaga
251 or.
2001 

ISBN: 978-84-95338-75-4
18 €
ISBN: 978-84-92457-18-2
4 €

Bi kulturak
Egilea: C. P. Snow
Itzulpena eta atarikoa:  
Inaki Irazabalbeitia
104 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-89-1
12 €

Bioteknologiaren  
aurrerapen osasungarria 
eta jasangarria
Egilea: Leire Escajedo
124 or.
2008

ISBN: 978-84-95338-98-3
16 €

Biziaren sarea ehuntzen
Egilea: Begoña Arrate
155 or.
2008

ISBN: 978-84-95338-92-1
16 €
ISBN: 978-84-92457-19-9
4 €

Panda eta pandaren inguruko problematika ezagunak 
dira, baina inor gutxik daki panda Euskal Herriko seme 
batek, Aita David ezpeletarrak, aurkitu eta deskribatu 
zuenik. Horren haritik hainbat puntu azaltzen dira: 
Txinara eginiko bidaiak eta bizitako abenturak; Aita 
Daviden biografia eta orduko giroa (gizartea, historia, 
politika, etnografia, zientzia…); Aita Davidek aztertu 
eta sailkatutako espezieak ere agertzen dira.

1959an C.P. Snowek Cambridgen Bi Kulturak 
hitzaldia eman zuenean esandakoak hautsak harrotu 
zituen garaiko intelektualen artean. Snowen iritziz, 
mendebaldeko kultura bi polo kontrajarritan banatu 
daiteke: intelektual literarioak eta zientzialariak, eta, 
bi poloen arteko komunikazio ezaren ondorioz, lubaki 
gero eta sakonagoa sortzen ari da. Kezka hori egungo 
Euskal Herrira ekar daiteke. Atariko mamitsuan Inaki 
Irazabalbeitiak, Snowen ideiak estakurutzat hartuta, 
hausnarketa egiten du XXI. mendearen hasieran 
zientziak euskal gizartean jokatzen duen rolaz.

Genetikoki eraldatutako organismoek (GEO) 
aurrerapen handia eskain diezaiokete gizarteari.
Bioteknologia modernoak oso teknika zehatzak eta 
eraginkorrak ditu, hala nola DNA birkonbinatuarena, 
ezinbestekoa GEOak ekoizteko; eta, zehazki, 
errealitate berriak eta, batez ere, oso etorkizun-aukera 
zabalak ari da irekitzen industriaren hainbat arlotarako, 
nekazaritzarako, nekazaritzako elikagaigintzarako, 
gizakiaren eta animalien osasunerako, ingurumenaren 
babeserako, eta abarrerako. 

Idazlearen iritziz, eta zenbait zientzialariren postulatuei 
so eginez, XXI. mendea sareen mendea izango 
da, eta natura sareen zientziaren bidez aztertzeak 
aurrerapauso nabarmenak ekarriko dizkio gizakiari. 
Ideia horren inguruko eztabaida filosofiko-zientifikoa 
zertan datzan azaltzea eta irakurleei biziaren sarea 
nolakoa den imajinatzen laguntzea dira liburuaren 
helburuak.
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Enpresen sorrera EAEn 
XXI. mende-atarian
Egilea: Iñaki Peña
176 or.
2003

ISBN: 978-84-95338-44-0
13 €
ISBN: 978-84-92457-20-5
4 €

Euklides. Elementuak
Egilea: Patxi Angulo
632 or.
2005

ISBN: 978-84-95338-52-5
39 €
ISBN: 978-84-92457-26-7
4 €

Etxepare, Aldudeko  
medikua
Egilea: Kepa Altonaga
Argitaratzaileak: UPV/EHU eta 
Euskaltzaindia
334 or.
2006

ISBN: 978-84-95338-27-0
18 €

Finantza-ekonomiaren 
hastapenak. BURTSA
Egilea: Iñaki Heras
95 or.
2005

ISBN: 978-84-95338-56-3
11 €
ISBN: 978-84-92457-29-8
4 €

Enpresen sorrerak XX. mendearen azken hamarkadan 
izan dituen gorabeherak aztertzen dira. Hainbat 
azalpen teoriko aurkezteaz gain, euskal enpresa 
berrien eguneroko errealitatea hurbiletik ezagutzea 
izan du xede lan honek.

Euklides matematikari grekoak duela 2.300 urte 
idatzitako Elementuak obra handiaren euskarazko 
itzulpena da hau. Zientzian, eta bereziki matematikan 
eta zientzia zehatzetan, gehien eragin duen lana da. 
13 liburukiz osatuta dago jatorrizko lana, baina, horrez 
gain, liburua eta egilea kokatzeko sarrera bat ere 
prestatu du egileak.

Jean Etxepare (1877-1935) Aldudeko medikuaren 
bizitza eta obra izan dira lan honen ardatza eta 
denbora-bidaiarako aitzakia. Izan ere, pertsonaren 
ibilbideaz eta pentsamenduaz baliaturik 
(eboluzionismoaren pentsamendu-korrontea 
euskararen mundura sartu nahi izan zuen), zientziaren 
alderdi orokor batzuen eta garai hartako Euskal 
Herriaren berri ematen du.

Ekonomia-erakunde ezagunenetako bat Burtsa 
da. Azken urteetan hainbat komunikabidek burtsa 
oso ezagun bihurtu badute ere, informazio gehiago 
eskura izateak ez du lortu jendeak merkatu berezi 
hori hobeto ezagutzea. Hortaz, burtsa eta burtsaren 
funtzionamendua jakingai garrantzitsuak dira gaur 
egun, eta hori da liburu honen helburua: burtsa zertan 
den erraz eta garbi azaltzea.
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Fisika eta metafisika
Denaren zergatiaren bila
Egilea: Javier Navarro
165 or.
2010

ISBN: 978-84-95338-11-3
16 €
ISBN: 978-84-92457-22-9
4 €

Liburu honek eskaintzen duen metafisikaren ibilbide 
historikoan erakusten da gizakiari duintasuna ematen 
dioten handitasunak (askatasuna, egiaren bilaketa, 
edertasuna) zientziaren beraren ardatzak direla. Baina, 
batez ere, jarrera zientifikoa erreminta askatzaile gisa 
proposatzen da, oinarrizkoa askapena lortzeko, eta 
ezinbestekoa askatasuna eraikitzeko.

Hipokratesen aforismoak
Egilea: Elhuyar Edizioak
75 or.
1995

ISBN: 978-84-95338-05-2
5 €
ISBN: 978-84-92457-30-4
4 €

Testu historikoa ez ezik, medikuntzako testu teknikoa 
ere bada.
Aforismoen eredua: diagnostikoa, pronostikoa, eta 
sendatzeko zer egin.

Langabeziaren aurka:  
bankugintzaren garrantzia
Egilea: Joseba Felix Tobar-Arbulu
223 or.
2005

ISBN: 978-84-95338-64-8
20 €
ISBN: 978-84-92457-31-1
4 €

Keynnes-en eta Schmitt-en teoriak analizatzen dira 
liburu honetan, eta, horietatik abiatuz, langabeziari (eta 
inflazioari) aurre egiteko zer kontabilitate-erreforma 
egin beharko liratekeen aztertzen da.
Bernard Schmitt-en teoriaren azterketa iruzkindua da.
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Munduko eta Euskal Herriko atlasa  
Geografikoa eta politikoa
12-16 urte 
Egilea: Elhuyar Edizioak
24,50 3 32,50 cm
102 or. 
2010

ISBN: 978-84-92457-14-4
27 €

3 Munduko, bost kontinenteetako, Espainiako 
eta Frantziako mapa fisiko eta politikoak, 
datuak eguneratuta eta osatuta

3 Euskal Herriko mapa fisiko eta politiko berriak 
datuak eguneratuta

3 Mapaz gain beste zenbait datu eta taula 
ere bai: unibertsoa, eguzki-sistema, plaka 
tektonikoak, munduko klima, munduko 
industriagune garrantzitsuak, Europako 
hizkuntzak, munduko populazioaren datuak, 
hiriak, ekonomiako mapak...
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Fisika jostagarri
Egilea: Eduardo de Campos
Itzultzailea: Elhuyar Hizkuntza 
Zerbitzuak
17 3 24 cm
281 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-83-9
19 €

Liburu honen helburua fisikako gertakariak haurrei 
helaraztea da. Bai bakarrik bai taldean egiteko 
esperimentuen bilduma da. Horrela, norberak egiteko 
moduko material eskuragarrietatik eta merkeetatik 
abiatuta, fisikaren, eta, oro har, zientzien jakintzan 
sar gaitezke. Bost atal nagusi ditu:
• Mekanika dibertigarria
• Argiarekin jolasean: optika 
• Atomoen mundua eta gure mundua: hotza, beroa  

eta burbuila erraldoiak 
• Soinuekin jolasean: akustika 
• Esperimentu elektrizatzaileak: elektrizitatea eta 

magnetismoa
Birziklatutako edo kostu txikiko materialez egiteko 
esperimentu eta asmakizun zirraragarriak.

2006ko abuztuan nazioarteko astronomoen elkarteak eguzki-sistemari buruz 
hartutako erabakien arabera prestatutako horma-irudia. Planetak eta planeta nanoak 
bereizteaz gain, horien hainbat datu ere ematen da: diametroa, masa, dentsitatea….

Eguzki-sistema  
Horma-irudia
Egilea: Elhuyar Edizioak
98 3 30 cm
2006
ISBN: 978-84-95338-76-1
5 €
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Elementuen taula periodiko eguneratua. Bi tamainatan eskura daiteke: horma-irudia 
eta eskuko taula. Taulan, 118 elementu sartu dira, eta elementu bakoitzari buruzko 
16 datu: zenbaki atomikoa, pisu atomikoa, dentsitatea, urtze-tenperatura, egitura 
elektronikoa, erradio atomikoa eta abar.

Elementuen taula  
periodikoa
Egileak: Elhuyar Edizioak  
eta Elhuyar Zientziaren  
Komunikazioa
 
Horma-irudia
Ikasgeletan jartzeko irudia
60 3 90 cm
2005
ISBN: 978-84-95338-60-0
10 €
 
Eskuko taula
Eskuan erabilgarri izateko  
irudia
21 3 29 cm
2005
ISBN: 978-84-95338-63-1
4,50 €

Ikasleek etxean eta eskolan erabiltzeko taula 
periodiko erosoa. Bi aldeetatik dago inprimatuta, 
eta elementu bakoitzaren datuak taularen bi 
aurpegietan banatu dira.
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ELHUYAR aldizkaria
ELHUYAR zientzia eta teknologia aldizkaria

URTEKO HARPIDETZAK
• Paperezkoa (eta harpidetza digitala DOAN)
• Euskal Herrian eta Espainian: 49,50 €*
• Gainerako herrietan: 74 €*
• Aldizkari digitalera soilik harpidetza: 19 €
* ondorengo urteetan % 15eko beherapena harpidetzan. 

Ikasleek % 25eko deskontua harpidetzan.

ALE SOLTEEN PREZIOAK 
• Paperezkoa: 4,50 €
• Digitala: 3,50 €

Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkariaren hainbat atalen 
bidez (albisteak, erreportajeak, analisiak, elkarrizketak, mundu 
ikusgarria, mundu digitala…) zientziako eta teknologiako gaiei 
buruz hausnarketa egiteko aukera du irakurleak.

Gainera, Elhuyar zientzia eta teknologia aldizkariaren 
harpidedunek % 20ko deskontua dute Elhuyarren 

produktuetan, eta bidalketa-gastuak doan

http://aldizkaria.elhuyar.org
eta orainwebgune berria!

Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkaria zientzia 
eta teknologia gaiak euskaraz eta dibulgazio-mailan 
argitaratzen dituen aldizkari bakarra da. Elhuyar 
aldizkariaren papereko bertsioan jasotzen diren 
edukiak sarean daude aldizkaria.elhuyar.org helbidean, 
edonoren esku.

Webgunean zerbitzu osagarriak harpidedunentzat 
• Edizio digitala deskargatzeko aukera. 
• Eduki osagarria irakurzeko gunea: iturriak, bibliografia, 

bideoak, gaiarekin lotutako albisteak. 
• Edukiei buruzko iritziak emateko aukera. 
• Harpidetzaren datuak kudeatzeko aukera.
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Zientzia gizarteratzea
Zientziarekiko eta teknologiarekiko grina asetzeko edukiak, denon eskura 

http://teknopolis.elhuyar.org
EITBko Teknopolis telebista-
saioaren erreportajeak on-line. 

www.basqueresearch.com 
Euskal Herriko ikerketaren, 
garapenaren eta berrikuntzaren 
webgunea.

http://norteko.elhuyar.org
Euskadi Irratiko  
Norteko Ferrokarrilla irratsaioaren 
edukiak sarean.

www.zientzia.net
15.000 edukitik gora aurkituko ditu erabiltzaileak 
artikulu-, audio- eta bideo-formatuetan eta gaika 
banatuta: ingurumena, osasuna, teknologia, 
biologia, bioteknologia, astronomia, fisika... 

www.zernola.net
Armix-en eskutik, 8-14 urteko gaztetxoentzako 
zientzia eta teknologiaren ataria: artikuluak, 
jokoak, Lapikoa, Postalak, Ezetz asmatu...

… eta gaztetxoek beren lanak, argazkiak, 
bideoak, proiektuak eta beste argitaratzeko…

Webgunearen atalak:
• Artikuluak
• Agenda
• Liburutegia
• Multimedia
• Zientzia-irratia
• Zientzia-telebista
• Argazki-galeriawebgune berritua!
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Batxilergoa

Matematika

Giza zientziak

Mekanika

Teknologia elektrikoa

Psikologia
Egileak: Pedro Akarregi eta  
Josemari Navascues
Argitaratzaileak:  
Elhuyar Fundazioa - Elkar 
102 or.
2001

ISBN: 978-84-8331-783-9
13,20 €

Matematika II.  
Natur eta osasun-zientziak eta  
batxilergo teknologikoa
Egileak: Kepa Rey,  
Nekane Ros eta Iñaki Zurutuza
Argitaratzaileak:   
Elhuyar Fundazioa - Elkar 
341 or.
2002

ISBN: 978-84-8331-914-7
20,50 €

Oinarrizko aljebra
Egilea: Iñaki Zurutuza
420 or.
2000

ISBN: 978-84-95338-18-1
21 €
ISBN: 978-84-92457-44-1
4 €

Giza eta gizarte-zientziei 
aplikatutako matematika II
Egileak: Kepa Rey, Nekane  
Ros eta Iñaki Zurutuza
Argitaratzaileak:   
Elhuyar Fundazioa - Elkar 
350 or.
2003

ISBN: 978-84-9783-034-8
20,50 €

Mekanika
Egileak: Jose Manuel Tolosa,  
Ana Jesus Tolosa eta  
Iñaki Iparragirre
Argitaratzaileak:  
Elhuyar Fundazioa - Elkar 
138 or.
2001

ISBN: 978-84-8331-782-2
15,45 €

Magnetismoa eta  
makina elektriko  
estatikoak
Egilea: Jose Jabier Errasti 
21 3 28 cm
86 or.
2010
Liburua eta DVDa

ISBN: 978-84-92457-16-8
18 €
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Lanbide Heziketa
Zehar-lerroa
Lan-giroko harremanak
Egileak: Jose Ramon Garmendia eta Jose Mari Izagirre
111 or.
2005

ISBN: 978-84-92457-62-5
4 €

Argi bidezko komunikazioa. 
Zuntz optikoa
Egileak: Patxi Arruti eta Juanjo Aduriz
2003
92 or.................................................Interneten doan!

Elektronika analogikoa
Egileak: Juanjo Aduriz eta beste
2001
473 or...............................................Interneten doan!

Etxebizitzetako eta eraikinetako 
instalazio automatizatuak
Egileak: Jose Luis Montalban eta Sebastian Salgado
2003
55 or.................................................Interneten doan!

Instalazio automatizatuak. 
EIB bus-sistema
Egilea: Mitxel Aranberri
ISBN: 978-84-95338-39-6
2003
77 or...........................................................................9 €

Kontrol sekuentzialeko sistemak. 
Ariketak
Egilea: Juan Miguel Azkue
2005
210 or...............................................Interneten doan!

Logika digitala eta 
mikroprogramagarria
Egileak: Patxi Arruti, Josu Errasti eta J. Carlos Lizarbe
2001
358 or.............................................. Interneten doan!

Elektrizitatea eta
Elektronika

Administrazioa
Administrazio publikoa
Egileak: Susana Santamaria, Roberto Tornero eta 
Karmele Velasco
ISBN: 978-84-95338-30-3
2002
388 or................................................................. 20,00 €

Enpresa txiki eta ertainen administrazio 
eta kudeaketa
Egileak: Nagore Arratibel eta beste
ISBN: 978-84-95338-14-3
2000
262 or................................................................. 18,00 €

Gizarte-segurantza.  
Pertsonalaren kudeaketa
Egilea: Eva Jauregi
ISBN: 978-84-95338-38-9
2003
178 or................................................................. 14,00 €

Nominen kudeaketa
Egilea: Mari Feli Betegon
2003
54 or.................................................Interneten doan!

Salerosketen kudeaketa
Egileak: Xabier Egaña eta Arantza Goenaga
2003
169 or...............................................Interneten doan!
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Lurreko eta sateliteko 
telebista-seinaleak hartzea
Egileak: Josu Berra eta Luis Miguel Prieto
2004
91 or................................................ Interneten doan!

Muntatze elektrikoak eta horien 
mantentze-lanak
Egilea: Ramon Nazabal
ISBN: 978-84-95338-37-2
2003
135 or......................................................................12 €

Oinarrizko zirkuitu 
elektroteknikoak. Ibilgailuaren 
karga eta abio-sistemak
Egileak: Pablo Palacios 
2003
106 or.............................................. Interneten doan!

Sistemen elektronika
Egileak: Alfredo Barrainkua eta Jon Odiaga
(Iurretako GLBH insttutua)
2001
411 or. ............................................. Interneten doan!

Azken tratamenduak 
kontserbagintzan
Egileak: Antton Garikano, Mikel Luengo 
eta Iratxe Olazaran
2003
83 or................................................ Interneten doan!

Elikagaiak ontziratzea eta 
paketatzea
Egilea: Leontxo Valverde
2004
89 or.................................................Interneten doan!

Elikagaien merkaturatzea
Egileak: Mirari Etxeberria, Maialen Sarasua eta 
Arantzazu Iñarra
(Lea-Artibai ikastetxea)
2001
211 or. ............................................. Interneten doan!

Elikagaigintza-prozesuak I
Egileak: Maialen Sarasua
2000
209 or.............................................. Interneten doan!

Elikagaigintza-prozesuak II
Egileak: Maialen Sarasua eta Naia Andonegi
(Lea-Artibai ikastetxea)
2001
306 or.............................................. Interneten doan!

Garbitasuna eta segurtasuna
elikagaien industrian
Egileak: Aitziber Aizpurua eta Iratxe Olazaran
2004
274 or...............................................Interneten doan!

Oinarrizko lanak kontserbagintzan
Egileak: Aitziber Aizpurua eta beste
2006
198 or...............................................Interneten doan!

Elikagaigintza

Lanbide Heziketa
Elektrizitatea eta
Elektronika
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ABB robotaren programazioa
Egilea: Jon Artola
2008
88 or.................................................Interneten doan!

Altzairuen tratamendu termikoak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2000
68 or.................................................Interneten doan!

Antolakuntza eta
ekoizpen-prozesuaren kontrola
Egileak: Rikardo Pagaldai eta Goretti Astigarraga
2000
407 or...............................................Interneten doan!

Automatismoak 1. Pneumatika
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2000
125 or...............................................Interneten doan!

Diseinua. Fabrikazio-tresneria
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2002
118 or. ..............................................Interneten doan!

Ebakidurak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2002
34 or.................................................Interneten doan!

Fabrikazio-perdoiak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2000
129 or...............................................Interneten doan!

Fabrikazio Mekanikoa Giro naturaleko soldadura: Metalurgia
Egilea: Martin Letona
ISBN: 978-84-95338-25-9
2001
144 or.......................................................................10 €

Giro naturaleko soldadura:
Soldadura oxiazetilenikoa
Egilea: Martin Letona eta Simon Rodriguez
ISBN: 978-84-95338-26-6
2001
127 or.......................................................................10 €

Hortz bakarreko erremintak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2003
49 or.................................................Interneten doan!

Makina-erremintak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2000
24 or................................................ Interneten doan!

Makinen organo eta elementuak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2000
61 or................................................ Interneten doan!

Materia-ezagupena
Egilea: Jose Luis Ormaetxea
ISBN: 978-84-95338-27-3
2001
48 or..........................................................................6 €

Material metalikoak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2002
148 or.............................................. Interneten doan!

Lanbide Heziketa
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Materialen erresistentzia
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2003
46 or................................................ Interneten doan!

Materialen saiakuntza mekanikoak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2003
50 or................................................ Interneten doan!

Materialetako ebaketa-indarrak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2003
51 or................................................ Interneten doan!

Mekanizazio-prozedurak.  
Tornua: eragiketak eta erremintak, eta piezen  
mekanizazio-prozesu eta -prozedurak
Egileak: Josu Izagirre eta Koldo Ulanga
ISBN: 978-84-95338-12-9
2000
47 or...........................................................................6 €

Mekanizazio-prozedurak.  
Zulo-mota batzuk: zulatzeko makina, eta abar
Egileak: Josu Izagirre eta Koldo Ulanga
ISBN: 978-84-95338-13-6
2000
79 or.........................................................................11 €

Mekanizazio-prozesuak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2000
53 or................................................ Interneten doan!

Perdoi geometrikoak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2002
52 or................................................ Interneten doan!

Gorputz eta Kirol  
Ekintzak
Atletismoko espezialitateak eta haien 
ikasprozesua
Egilea: Nerea Etxegibel
2010
267 or...............................................Interneten doan!

Fabrikazio Mekanikoa

Lanbide Heziketa
Perdoiak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2002
56 or................................................ Interneten doan!

Piezen konformazioa
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
45 or................................................ Interneten doan!

Proiekzio-sistemak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2002
72 or................................................ Interneten doan!

Sistema pneumatikoaren
hastapenak
Egilea: Juan Mari Atutxa Egiraun
2002
77 or................................................ Interneten doan!

Multzo mekanikoak
Egilea: Arrasateko Eskola Politeknikoa
2002
23 or................................................ Interneten doan!

Txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa
Egileak: Xanti Alberdi eta Iñaki Campo
ISBN: 978-84-95338-15-0
2002
136 or.......................................................................11 €
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Kautxua I
Egileak: Jose Jabier Egurrola
2003
143 or.............................................. Interneten doan!

Lan-arriskuen prebentzioa
Egilea: Txomin Heriz
2004
93 or................................................ Interneten doan!

Kimika

Lorategi eta berdeguneak.
Historia eta lurzoruak
Egilea: Itziar Arregi
2001
89 or................................................ Interneten doan!

Nekazaritza eta
Abere Hazkuntza

Datu klinikoak kodetzeko oinarrizko
teknikak
Egilea: M. Blanca Martinez de Luco
2008
95 or.................................................Interneten doan!

Hondakin solidoen tratamendua
eta ingurune eraikia
(+ Power Pointeko azalpenak)
Egilea: Josu Notario
2002
86 or................................................ Interneten doan!

Osasuna

Odontologiarako
laguntza-teknikak
Egilea: Nati Txakartegi
2004
110 or. ............................................. Interneten doan!

Zahartzaroa. Osasunaren
sustapena eta pazientearentzako
laguntza psikologikoa
Egilea: Arrate Uranga
2004
82 or.................................................Interneten doan!

Elikagaien aurretiazko elaborazioa
eta kontserbazioa. 
1. mailako euskarri teorikoa
Egilea: Joseba Gezuraga
2003
143 or.............................................. Interneten doan!

Galdakaoko Ostalaritza Eskolako
errezetak
Egilea: Aranzazu Liceranzu
2005
84 or................................................ Interneten doan!

Sukaldaritzako teknikak
Egilea: Maren Goti
2004
62 or................................................ Interneten doan!

Ostalaritza

Lanbide Heziketa



E
s
k
o

la
-lib

u
ru

a
k

www.elhuyar.org/edizioak (% 5eko deskontua)

35

Zuraren identifikazioa eta fitxa teknikoak
Egilea: Maria Jose Barriola
2010
115 or. ............................................. Interneten doan!

Zuraren industriarako materialak
eta produktuak
Egilea: Pello Bastarrika
2002
72 or................................................ Interneten doan!

Zurgintza eta  
Altzarigintza

Lanbide Heziketa
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Garraioaren garrantzia inoiz baino handiagoa da. Globalizazioaren ondorioz, 
ia edonon ekoitzitako gaiak ia edonon erabiltzeko saltzen dira. Bestalde, 
hirietako auto-pilaketak dira hirietako zirkulazioko arazorik larrienetako bat, 
bai eta garraioak jasaten dituen kanpoko eragin negatibo nagusietako bat 
ere. Irakasgai honetan, agerian jarri nahi da auto-pilaketek garrantzi handia 
dutela garraioaren sektorerako; gainera, pilaketa horiek gutxitzeko neurriei 
buruz dagoen literaturarik berriena aztertuko da. Hain zuzen ere, gaur egun 
garraioaren inguruan gero eta gehiago aztertzen diren gaiak jorratzen ditu 
liburu honek.

Errepideen planifikazioa eta kudeaketa
Egileak: Itziar Gurrutxaga eta Usue Oses
Elhuyar Fundazioa
17 3 24 cm
256 or.
2011

ISBN: 978-84-92457-60-1
15 €
ISBN: 978-84-92457-77-9
4 €

urtekonobedadea
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Gizarte-hezkuntzaren errealitatea ezagutzea ezinbesteko zeregina dute 
beren lan profesionala pedagogo, soziologo… moduan garatzen dutenek. 
Lan horretarako funtsezkoak dira hezkuntza-errealitateari buruzko ikerketak. 
Era berean, ingurune horretan esku-hartze bat diseinatu behar bada 
edota esku-hartze baten ondoriozko emaitzen balorazioa egin behar bada, 
nahitaezkoa da errealitatea ondo ezagutzea. Gizarte-hezkuntzaren errealitatea 
aztertu eta ezagutzeko, ikerketa eta esku-hartze pedagogikoko metodoak eta 
teknikak ezagutu behar dira. Teknika horien artean, betebehar garrantzitsua 
dute errealitate sozialetik zein hezkuntzakotik bildutako datuen analisiarekin 
lotura dutenek. Hori dela eta, gizarte-zientzietako ikasleek ezinbestekoa izango 
dute datuen analisiak egiteko tekniken erabileran konpetentzia izatea. 
Testu hau erreferentea da gizarte-zientzietako ikerketan, datuen analisiei 
buruzko ikasgaietarako, eta euskarri didaktiko izateko prestatua dago. Testuan, 
gizarte-zientzietako esparruan estatistikaren erabilera eta aplikazioei buruzko 
ikuspegi zabala ematen da. Estatistika tresna laguntzailea, baliagarria eta 
ezinbestekoa da errealitatea nolakoa den, izan den edo izango den jakiteko.

Estatistika aplikatua
Teoria eta praktika
Egilea: Juan Etxeberria Murgiondo
17 3 24 cm
384 or.
2011

ISBN: 978-84-92457-70-0
31 €
ISBN: 978-84-92457-76-2
4 €

urtekonobedadea
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Zirkuituen teoria
Egileak: Puy Arruti, Luis Maria Bandres, Elena Monasterio 
eta Itziar Zubia
17 3 24 cm
288 or.
2011

ISBN: 978-84-92457-72-4
17 €
ISBN: 978-84-92457-75-5
4 €

Liburu hau urte luzetan Zirkuituen Teoria irakasgaiaren edukiak irakatsi dituzten 
zenbait irakaslek, denak UPV/EHUko Ingeniaritza Elektrikoa Sailekoak, 
egindakoaren sintesia da. Bertan, zirkuitu elektrikoen analisia egiteko 
beharrezkoak diren oinarrizko kontzeptu, lege eta ebazpen-metodoak aztertzen 
dira. Abian diren ingeniaritzaren arlo desberdinetako graduetako ikasleek 
teknologia elektrikoaren oinarriak lantzeko beharrezkoak izango dituzten 
edukiak jorratzen dira, zirkuitu elektrikoa osatzen duten osagaiak aztertzetik 
hasita, elikadura-mota desberdinetako zirkuituen jokabidea aztertzeraino, 
hala nola korronte zuzena, alterno monofasikoa eta trifasikoa, eta zirkuituan 
gertatzen diren energia-trukeak lantzeko irizpideak ere kontuan hartzen dira.
Irakurleak aukera izango du arlo elektrikoan modu xume eta praktikoan 
murgiltzeko, teoriaz gain, argibide eta adibide ebatziak aurkituko baititu. 
Bestalde, liburuaren azken zatian ingeniaritza elektrikoan eta elektronikoan 
erabiltzen diren kontzeptu espezializatuagoak azaltzen dira. Hala, 
zirkuituen erantzun iragankorra aztertzeko teknika klasikoa eta Laplace-ren 
transformatuaren metodoa landu dira. Ondoren, bi ateko sareen modelizazioa, 
eta azkenik, zirkuitu elektrikoei aplikaturiko Fourier-en analisia eta Bode-ren 
diagramak deskribatu dira.

urtekonobedadea
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Enpresa Zientziak Oinarrizko marketina
Egilea: Agustin Arostegi
134 or.
2009

ISBN: 978-84-92457-09-0
17 €
ISBN: 978-84-92457-45-8
4 €

 

Proiektu-kudeaketaren 
oinarriak
Egileak: Aitor Martinez, Aitor 
Oyarbide eta Unai Apaolaza
190 or.
2009

ISBN: 978-84-92457-07-6
18 €
ISBN: 978-84-92457-48-9
4 €

Urteko kontuen 
baterakuntzarako 
oinarrizko gidaliburua
Egileak: Igor Alvarez, Izaskun 
Ipiñazar, Jose Ignacio Martínez eta 
Jose Manuel Rodríguez
197 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-88-4
21 €
ISBN: 978-84-92457-52-6
4 €

Kontabilitatea:  
teoria eta praktika
2007ko kontabilitate-planera 
egokitua
Egileak: Itziar Azkue, Aitor Cerezo, 
Agustin Erkizia eta  
Errapel Ibarloza
478 or.
2009

ISBN: 978-84-95338-99-0
35 €
ISBN: 978-84-92457-40-3
4 €

Langabeziaren aurka: 
bankugintzaren 
garrantzia
Egilea: Joseba Felix Tobar-Arbulu
223 or.
2005

ISBN: 978-84-95338-64-8
20 €
ISBN: 978-84-92457-21-1
4 €

Industria-enpresa. 
Barne eta kanpo-faktoreak 
Egileak: Itziar Gurrutxaga eta  
Jon Iradi
526 or.
2009

ISBN: 978-84-92457-03-8
33 €
ISBN: 978-84-92457-39-7
4 €
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Giza Zientziak
Hizkuntzaren  
psikopedagogia
Egilea: Feli Etxeberria
279 or.
2003

ISBN: 978-84-95338-16-7
20 €
ISBN: 978-84-92457-67-0
4 €

Informatika
Software kaltegarriak
Egilea: Anartz Ruiz
208 or.
2008

ISBN: 978-84-95338-93-8
21 €
ISBN: 978-84-92457-51-9
4 €

Ingeniaritza
Estatistika
Egileak: Ernesto Cileruelo,  
Itziar Gurrutxaga, Ibon Zamarillo 
eta Jon Iradi
204 or.
2006

ISBN: 978-84-95338-72-3
24 €
ISBN: 978-84-92457-36-6
4 €

Kontrol digitalaren  
oinarriak
Egileak: Arantza Tapia, Gerardo 
Tapia eta Julian Florez
304 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-74-7
24 €
ISBN: 978-84-92457-41-0
4 €

Materialen zientzia  
metalurgiari aplikatua
Egilea: Jose Maria Rodriguez
261 or.
2003

ISBN: 978-84-95338-35-8
20 €
ISBN: 978-84-92457-42-7
4 €

Ordenagailu bidezko 
sistemen kontrola
Egilea: Ekaitz Zulueta
726 or.
2006

ISBN: 978-84-95338-67-9
38 €
ISBN: 978-84-92457-46-5
4 €
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Prozesuko HMEA
(Hutsegite Moduen eta haien 
Eraginen Analisia)
Egilea: Jose Alberto Eguren
94 or.
2005

ISBN: 978-84-95338-65-5
16 €
ISBN: 978-84-92457-49-6
4 €

Sistema diedrikoa.  
Jarduera zuzena
Egileak: Jose Antonio Oriozabala 
eta Roberto Galarraga
225 or.
2004

ISBN: 978-84-95338-49-5
19 €
ISBN: 978-84-92457-50-2
4 €

Kimika fisikoa
Egilea: Jose Mari Elortza
373 or.
2000

ISBN: 978-84-95338-09-9
20 €

Kimika

Euklides. Elementuak
Egilea: Patxi Angulo
632 or.
2005

ISBN: 978-84-95338-52-5
39 €
ISBN: 978-84-92457-26-7
4 €

Matematika

Oinarrizko aljebra
Egilea: Iñaki Zurutuza
420 or.
2000

ISBN: 978-84-95338-18-1
21 €
ISBN: 978-84-92457-44-1
4 €

Osasuna
Anatomia eta biologia 
zelularra
Egilea: Carmen Asurabarrena
365 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-91-4
25 €
ISBN: 978-84-92457-32-8
4 €

Ingeniaritza
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Osasuna
Bromatologia
Egileak: Bittor Rodriguez eta 
Edurne Simon
391 or.
2006

ISBN: 978-84-95338-78-5
27 €
ISBN: 978-84-92457-33-5
4 €

Elektrokardiografia  
klinikoa
Egileak: Karlos Ibarguren eta  
Felix Zubia
231 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-87-7
26 €
ISBN: 978-84-92457-34-2
4 €

 

Elikadura-toxikologia
Egilea: Bittor Rodriguez
206 or.
2009 

ISBN: 978-84-92457-06-9
19 €
ISBN: 978-84-92457-35-9
4 €

Energia-orekaren 
erregulazio  
neuroendokrinoa
Egilea: Itziar Txurruka
128 or.
2011

ISBN: 978-84-92457-73-1
4 €

Giza anatomiako  
praktika-liburua
Lokomozio-aparatua
Egileak: Angel Bidaurrazaga, 
Inmaculada Gerrikagoitia eta  
Rafael Sarria
237 or.
2010

ISBN: 978-84-92457-15-1
27 €

Erizaina kirofanoan
Egileak: Aintzane Giralt, Aitziber 
Jaio, David Soto, Maria Luisa 
Meizoso eta Roberto Cano
189 or.
2010

ISBN: 978-84-92457-58-8
18 €
ISBN: 978-84-92457-64-9
4 €

2007ko AGOTE 
SARIAren irabazlea 
(Osasungoa Euskaldun-
tzeko Erakundea, OEE)

2006ko AGOTE 
SARIAren irabazlea 
(Osasungoa Euskaldun-
tzeko Erakundea, OEE)
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Giza nutrizioaren eta 
dietetikaren oinarriak
Egileak: Bittor Rodriguez eta 
Edurne Simon
366 or.
2007

ISBN: 978-84-95338-79-2
25 €
ISBN: 978-84-92457-38-0
4 €

Medikuntza- eta 
kirurgia-erizaintza
Egileak:  Mari Jose Uranga
eta Xabier Huizi
496 or.
2004

ISBN: 978-84-95338-46-4
23 €
ISBN: 978-84-92457-43-4
4 €

Patologia orokorra
Atal orokorra, arnas aparatua eta 
zirkulazio-aparatua
Egilea: Edurne Ugarte
1.000 or.
2005

ISBN: 978-84-95338-53-2
58 €
ISBN: 978-84-92457-47-2
4 €

Zirkuituen teoriako  
100 ariketa
Egileak: Zaloa Aginako, Koldobika 
Joseba Sagastabeitia, Faustino 
De la Bodega eta Maria Dolores 
Gutierrez
387 or.
2006

ISBN: 978-84-95338-73-0
26 €
ISBN: 978-84-92457-53-3
4 €

Teknologia Elektrikoa

Haur-nutrizioa 
osasunean eta 
gaixotasunean
Egilea: Idoia Labayen
250 or.
2010

ISBN: 978-84-92457-57-1
22 €
ISBN: 978-84-92457-63-2
4 €

Osasuna








