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Udalerriari buruzko ikasketak eta bai taldeen bai ba-
nakoen ikerkuntza bultzatu nahian, eta herritarrek 
herriaren historia hobe jakin dezaten, Portugaleteko 
Udalak “PORTUGALETE URI URENA - MA-
RIANO CIRIQUIAIN GAIZTARRO” IKERKETA 
HISTORIKOAREN XVI. SARIRAKO deia egin 
du. Hona hemen sariaren OINARRI-ARAUAK:
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1. XEDEA
Sari honi heltzearren, Portugalete Uri Urenaren historiaren 
gaineko lan guztiak aurkeztu ahal izango dira, baldin eta, 
oroimen historikoaren arloan 1936ko uztailaren 18tik 1979ko 
apirilaren 3ra bitarteko aldian Portugaleten gertatutako oina-
rrizko eskubideen urraketei buruzko ikerlanak badira.
Lanak originalak eta argitaratu gabeak izango dira eta eurez 
osatu beharko dute ikerketa. Gainera, honako hauek ager-
tuko dituzte: oin-oharrak, eranskinak (grafikoak, agiriak, 
bibliografia) eta iturburuak. Horiekin batera nahi beste agiri 
grafiko, ikusentzunezko edo beste edozein motatakoak aur-
keztu ahal izango dira. Halaber aipatu beharko dira lanak egi-
teko behar izan diren laguntza eta ekarri guztiak.
Doktorego tesiak, ikerlanak edo doktorego aurreko edo oste-
ko ikerketa lanak  izanez gero, sari honetarako lanak aurkez-
teko epea amaitu aurreko hiru urteetan aurkeztutakoak baino 
ez dira onartuko. Tesia aurkeztu zen eguna bere defentsarena 
bera dela joko da; ikerketa lanak aurkeztu ziren eguna, aldiz, 
kalifikazio-aktarena izango da.
Bereziki baloratuko dira emakumeen historia aztertzen duten 
lanak, informazioa maneiatzeko teknologia berriak erabiltzen 
dituztenak, historiografiaren joera berriak agertzen dituz-
tenak eta agiri argitaratu gabeak (hala Portugaleteko Uda-
laren Artxibo Historikokoak nola beste hainbat artxibo edo 
erakundetakoak) darabiltzatenak.

2.  PARTE-HARTZAILEAK
Sari honetan edonork har dezake parte, inolako mugarik 
gabe, eta hala taldeka nola banaka. Parte-hartzaileek nahi 
beste lan aurkeztu ahal izango dute.

3.  NOLA  AURKEZTU
Lanak izenordez edo ikurritzaz eta izenperik gabe aurkeztuko 
dira, orrialde bakar batean mekanografiaturik eta lerro tarte 
bakunez, Arial letrakerako formatoan, 12 neurrikoa, hain justu 
ere. Edozein kasutan ere, grafiko eta ilustrazioetan neurri txi-
kiagoak (gutxienez, 10 puntu) ere erabili ahalko dira. Orriak 
markatuak izan beharko dituzte eta behar bezala koadernatuta 
egongo dira. 
Halaber, euskarria paperezkoa eta informatikoa (CD edo 
USB) izan beharko dute, lana PDF artxibo batean daukatela.  

Eskura ekarri ahal izango dira edo postaz bidali, helbide ho-
netara:

SANTA KLARA KULTURTEGIA 
IKERKETA HISTORIKOAREN XVI. SARIA 

Casilda Iturrizar kalea 10 
48920 PORTUGALETE (BIZKAIA)

Portugaleteko Udalak ez du inolako ardurarik izango, postaz 
bidalitako lanak galdu edo narriatuz gero.
Lanarekin batera, kartazal itxi bat joango da, azalean egilea-
ren izenorde edo ikurritza eta barruan honako agiriak edukiko 
dituena:
• Egilearen zein egile taldearen “curriculum vitae” laburra.
• Egileari zein egile taldeari dagozkion datuak: izena, NAN, 

helbidea eta telefono zenbakia.
• Lana originala eta argitaratu gabea delako zinpeko adieraz-

pena.
• Tesiak edo horien antzekoak izanez gero, horiei buruzko 

datuak: egin ziren data, unibertsitatea, zuzendaria, epai-
mahaikideak, etab.

4. EPEAK
Lanak aurkezteko epea 2020ko urriaren 9an (ostirala) 
amaituko da. Postaz bidali eta egun horretako posta ikurra 
daukaten lanak ere onartu egingo dira.

5. HIZKUNTZA
Lanak Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza bietako ba-
tean, hau da, euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkez daitezke. Eus-
karaz aurkeztuz gero, egileak lanaren itzulpena, berak bisatu-
ta, aurkeztu ahal izango du.

6. ZUZKIDURA
Epaimahaiak sari bakarra emango du: 2.400 €.
Halaber, 1.100 euroko akzesita eman ahal izango dizkio, bai 
bere kalitatea bai bere interesa dela medio, hala merezi duen 
lanari. Saria banaezina izango da eta epaimahaiak hutsik laga 
ahal izango du.
Diru kopuru horri PFEZ dela-eta dagokion atxikipena aplika-
tuko zaio.
Epaimahaiak egokietsi beste ohorezko aipamen, dirusaririk 
gabe, egin ahal izango du.

IKERKETA HISTORIKOAREN XVI. SARIA
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7. EPAIMAHAIA

Epaimahaia Portugaleteko Udalak izendatuko du. Horren 
osakideen izenak sariak ematen diren egunean jakinaraziko 
dira. Epaitza apelaezina izango da. Parte-hartzaileek, parte 
hartze soilagatik, uko egiten diete epaitza horren aurkako 
judiziozko zein judizioz kanpoko ekintza guztiei.

8. EPAITZA ETA SARI BANAKETA
Epaitza 2020ko abenduaren 4a (ostirala) baino lehen jaki-
naraziko da, epaimahaiak berak zehaztu beharreko egunean. 
Epaimahaiaren aktaren kopia bana bidaliko zaie parte-
hartzaile guztiei. Sari-banaketa Portugaleteko Santa Klara 
kulturtegian egingo da 2020ko abenduaren 18a (ostirala) 
baino lehen.
Epaimahaiak, inoiz eta arrazoiz, eta aurkezten diren lan ko-
puruaren arabera, aldez aurretik ezarritako egun horiek al-
datu ahal izango ditu.

9.  LANEN JABETZA
Aurkezten diren lanen jabetza, lanok saridunak izan ala 
ez, egileei dagokie; hala ere, Portugaleteko Udalak argita-
ratzeko eskubidea izango du, betebehar bakarra duelarik: 
egilearen izena aipatu eta egiten den lehendabiziko argi-
taldiaren % 5 eman, alegia. Udalaren ahalmen hori indar-
gabe geldituko da baldin eta epaimahaiak epaitza ematen 
duen egunetik hasita zenbatu beharreko bi urtean gau-
zatzen ez bada, edo, egileak eskatuta, Udalak hala eraba-
kitzen badu. Dena den, Udalak lehendabiziko argitaldian 
soilki erabil dezake ahalmen hori, ondorengoetan saria 
aipatu beharko baitu. 
Era berean, Udalak erabaki behar ditu lanen argitarapenen 
ordena eta egokitasuna, epaimahaiak horretarako ematen 
dizkion gomendioak kontuan hartuta.
Lanak argitaratuz gero, egileek lanarekin batera aurkezten 
dituzten agiri grafikoak eman beharko dituzte ezinbestez.
Udalak lan guztien kopia bana gordeko du udal artxiboetan, 
zientzialariek eta interesdun guztiek kontsultatzeko modua 
izan dezaten, askatasun osoz kontsultatu ere. Horrek, ordea, 
ez du esan nahi erreproduzitzeko eta ustiatzeko eskubiderik 
laga diotenik Portugaleteko Udalari.

10. OINARRI-ARAUAK  ONARTZEA
Sari honetan parte hartzeak oinarri-arau guzti-guztiak 
onartzea dakar berekin. Bertan aurreikusi gabekoari dago-
kionez, parte-hartzaileek Portugalete Uri Urengo Udalaren 
ebazpenak beteko dituzte.

Lehiaketari buruzko edozein argibide behar izanez gero, tele-
fono zenbaki honetara hots egin dezakezue: 94 472 93 09. 
Bestela, jo ezazue santaclara@portugalete.org helbide elek-
tronikora edo www.portugalete.org webgunera.

11. DATUAK BABESTEA
Portugaleteko Udalak konpromisoa hartzen du datuen 
tratamendua egiteko, batetik, Datuak Babesteko Erre-
gelamendu Orokorrak (2016/679 (EB) Erregelamendua, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko api-
rilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, 
pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari 
buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua 
(Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabe-
tzen duena) eta, bestetik, horretarako aplikatu beharreko 
gainerako araudiak ezartzen duten babes-mailarekin.  
Interesa duenak datu horiek eskuratu, zuzendu eta ezabatu 
ahal izango ditu eta horien kontra egin ere, Portugaleteko 
Udalaren Erregistro Nagusian (Solar plaza z.g. 48920 Por-
tugalete). 
Saridunen zerrenda Udalaren webgunean argitaratuko da. 


