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HELBURUAK

Aipamenak zergatik eta noiz jarri behar diren 
jakitea.

Aipamen eta erreferentzien sistema ezagutzea.

Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:
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Zergatik aipatu

Noiz aipatu behar da

Aipamen eta erreferentzia bibliografikoak

Nola aipatu eta erreferentziak egin

Gehiago jakiteko...



SARRERA

Edozein lan, txosten, memoria edo ikerketatan, beharrezkoa da dagoeneko 
argitaratuta dagoen informazioa erabiltzea (artikuluak, monografiak, arauak, 
estatistikak, webguneak, etab.).

Baina besteren informazioa ezin dugu besterik gabe kopiatu eta itsatsi gure 
lanean, gure uztako datu edo ideiekin nahasita. Nahitaezkoa da jakinaraztea zer 
informazio hartu dugun beste egile edo iturri batzuetatik, eta nondik hartu 
dugun.

Besteren informazioa haren jatorria aipatu gabe gure lanean kopiatzeak badu 
izen bat: plagiatzea. Alegia, gurea ez den zerbait gurea balitz bezala aurkeztea.

Beti aipatu behar ditugu erabiltzen ditugun informazio-iturriak, eta haien erreferentziak eman. 
Literalki ez kopiatu arren, gurea ez den edozein ideia, parafrasi edo teoria erabiliz gero, 
nahitaez eman behar dugu haren egilearen berri.



Informazioa hartzen diegun
egileen lana eta meritua aitortu 
eta haien egile-eskubideak 
errespetatu behar direlako.

Beste egile batzuen autoritateari 
esker gure testuak sendotu eta 
sinesgarritasuna lortzen 
dugulako.

Argi utzi behar dugulako 
erabiltzen ditugun datuak iturri 
fidagarri batetik datozela.

Gaiari buruz argitaratuta 
dagoena ezagutzen dugula 
erakusteko modu bat delako.

Irakurleak errazago aurkituko 
duelako informazio-iturria, eta 
aipatutakoa bere kabuz 
egiaztatu.

Norberak sortutakoa 
gainerakotik bereizi behar 
delako.

Aipamenak 
plagioa saihesteko 

modu bat dira, 
hots, informazioa 
egoki eta etikoki

erabiltzea.

ZERGATIK AIPATU



Besteren informazio-iturri batetik ideia, 
teoria, datu edo azalpen bat hartzen dugun 
aldiro, haren aipamena egin behar da.

Paragrafo bat literalki ematean, parafrasi 
bat egitean edo gurea ez den ideia, teoria 
edo datu bat erabiltzean, informazioa zer 
iturritatik hartu dugun adierazi behar dugu 
beti.

Ez da aipamenik behar: 

Lan batean txertatzen dugun 
informazioa geure ideia, ondorio edo 
esperientzietatik hartua denean.

Informazioa ezagutza komunari edo 
gure esparru zientifikoko domeinu 
publikoari dagokionean.

NOIZ AIPATU BEHAR DA



Ariketa txiki bat proposatzen dizugu.

Aztertu testu hauek eta hausnartu ea egokia den kasu bakoitzean aipamena jartzea edo ez jartzea.

Kristobal Kolon 1492an iritsi zen Amerikara 
lehenbizikoz (Fierro 2007).

Sodio kloruroa edo gatz arrunta NaCl formula duen 
konposatu kimikoa da. Naturan halita mineral gisa 
edo hainbat disoluziotan agertzen da, itsasoan kasu. 
Halaber, itsasoaren gazitasunaren eragile nagusia da 
eta hainbat organismoren jariakin estrazelularra da. 
Orokorrean jaki edo kontserbante bezala erabiltzen 
da (Wikipedia 2008).

Esperimentua egin eta gero, emaitzak egiaztatzeari ekin 
genion, eta aldeko datuak lortu genituen kasuen % 95en. 
Gainerako % 5a neurketa-erroreei edo datuak gaizki 
jaso izanari zor zaie.

Luzón eta Coín egileen arabera (1986), Mediterraneoko 
nabigatzaile zaharrek, gutxi gorabehera Kristo aurreko 
bigarren milurtekotik aurrera, itsas zabalean norabidea 
galtzen zutenean, hegaztiak askatzen zituzten, 
orientatzeko.

Egiaztatu zure ondorioak hurrengo orrialdeko 
oharrekin alderatuz!

NOIZ AIPATU BEHAR DA



Kristobal Kolon 1492an iritsi zen Amerikara lehenbizikoz 
(Fierro 2007).

Okerra. Datuak sobera ezagunak eta onartuak izanda, ez da 
beharrezkoa datuen iturria adieraztea.

Sodio kloruroa edo gatz arrunta NaCl formula duen 
konposatu kimikoa da. Naturan halita mineral gisa edo 
hainbat disoluziotan agertzen da, itsasoan kasu. Halaber, 
itsasoaren gazitasunaren eragile nagusia da eta hainbat 
organismoren jariakin estrazelularra da. Orokorrean jaki 
edo kontserbante bezala erabiltzen da (Wikipedia 2008).

Okerra. Hitzez hitz kopiatua izanda, jatorria agertu behar genuke, eta, 
aipua ere hitzez hitzekoa izanda, komatxo artean eman behar genuke.

Nolanahi ere, gaian aditua den pertsona edo autoritate baten hitzak 
aipatzean, adibidez, badu zentzua paragrafoak osorik kopiatzeak; 
baina, kasu honetan, ez dirudi zentzu handirik duenik: ondare 
komuneko hitzak dira, eta nahikoa litzateke gure hitzez adieraztea, 
aipamenik egin gabe.

Esperimentua egin eta gero, emaitzak egiaztatzeari ekin 
genion, eta aldeko datuak lortu genituen kasuen % 95en. 
Gainerako % 5a neurketa-erroreei edo datuak gaizki jaso 
izanari zor zaie.

Zuzena. Geuk egindako esperimentu bat izanda, logikoa da inongo 
iturririk ez izatea eta ez aipatzea.

Luzón eta Coín egileen arabera (1986), Mediterraneoko 
nabigatzaile zaharrek, gutxi gorabehera Kristo aurreko 
bigarren milurtekotik aurrera, itsas zabalean norabidea 
galtzen zutenean, hegaztiak askatzen zituzten, orientatzeko.

Zuzena. Aipamena zuzena da, informazioa aipatzen diren egileen 
artikulu batetik hartua den heinean. Geure hitzez adierazita dagoenez, 
ez da beharrezkoa komatxo artean ematea.

NOIZ AIPATU BEHAR DA



AIPAMEN ETA 
ERREFERENTZIA 

BIBLIOGRAFIKOAK 
BIBLIOGRÁFICAS

Paragrafo bat hitzez hitz kopiatu edo parafrasi bat egiten dugunean, edo gurea ez 
den ideia, teoria edo daturen bat erabiltzen dugunean, beharrezkoa da 
informazioaren iturria zein den aipatzea.

Horretarako, aipamen bat txertatzen da testuan, eta, gero, haren 

erreferentzia, lanaren amaierako bibliografia atalean.



Aipamena: lanaren testuan txertatzen 
den oharra. Testua, datua, ideia, teoria 
edo dena delakoa zer iturritatik hartu 
den identifikatzeko balio du.

Erreferentzia bibliografikoa: 
aipaturiko dokumentua argi eta garbi 
identifikatzeko funtsezko datuak dira. 
Zerrenda moduan, lanaren amaieran 
txertatzen dira.

Bibliografia: lanaren amaieran agertu 
ohi den erreferentzia-zerrenda. 
Gutxienez testuan txertaturiko 
aipamenak bildu behar ditu.

Aipamenek 
bibliografiako 

erreferentzietan 
agertu behar 
dute, osatuta.

APA estiloko aipamen eta erreferentzien 
adibideak

AIPAMEN ETA ERREFERENTZIA 
BIBLIOGRAFIKOAK



Aukeratu 
aipamenetarako estilo 

egoki bat.

Erabili elementu horiek 
aipamen eta 

erreferentziak egoki 
emateko.

Aitortu aipatu nahi duzun 
argitalpena identifikatzeko 

elementuak.

NOLA AIPATU ETA 
ERREFERENTZIAK EGIN

Estilo ugari dago aipamen eta erreferentziak emateko. Estilo bat aukeratzea 
gaiaren araberako erabakia izan daiteke, gure fakultateak, irakasleak edo 
beste norbaitek eskaturikoaren araberakoa, edo gure gustuen araberakoa.

Egia esan, koherentea izatea garrantzitsuagoa izan daiteke aipamen eta 
erreferentzietarako estilo jakin bat aukeratzea baino. Lan bateko aipamen eta 
erreferentzia guztiak estilo berari jarraituz idatzi behar dira.

Aipamenak eta erreferentziak egoki emateko, kontuan hartu pauso hauek:

Zalantzarik baduzu 
estiloa aukeratzeko, zure 

irakasle edo tutoreak 
lagunduko dizu. Beste 

aukera bat da zure 
unibertsitateko 

fakultatearen edo 
eskolaren araudia 

kontsultatzea, baldin eta 
halakorik badago.



GEHIAGO JAKITEKO...

Kontsultatu Nola idatzi aipamenak, erreferentzia 
bibliografikoak eta bibliografia Mondragon 

Unibertsitateko Bibliotekaren gida. 

https://mondragon.libguides.com/nola-idatzi-aipamenak-erreferentziak-bibliografia/zer-dira


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Dorleta, z/g. 
20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.
T. 943714157
biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Ibarra Zelaia, 2
20560, Oñati, Gipuzkoa.
T. 943718009
biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center
Biblioteka
Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 
20009, Donostia, Gipuzkoa.
T. 943574514
biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa
Biblioteka
Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.
Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.
T. 943794700
biblioteka.mgep@mondragon.edu

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:

"Icon made by Baianat from www.flaticon.com"

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kokapena-ordutegiak
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