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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
1. ARGITALPEN-INDUSTRIA 

DESKRIBAPENA

Iturria:
Liburua, Irakurketa eta Espainiako Letrak sustatzeko 
Azpizuzendaritza Orokorra.

Deskribapena:
Izaera administratiboa duen ikerketa da, eta liburuaren 
sektoreari buruzko informazioa ematen du. Batez 
ere, ISBNan izena emandako liburuak eta horien  
editatze-mota, azpisektoreak, argitaratu den hizkuntza 
eta itzulitako hizkuntza, prezioa eta autonomia 
erkidegoaren araberako ezaugarriak, multimedia 
argitalpenak eta liburuak ez diren beste formatuak, eta 
argitaratzaileei buruzko datuak, izaera juridikoaren arabera, 
ekoizpenaren bolumena eta jarduera zein autonomia 
erkidegoan garatzen den. Horretarako, ISBNa erabili da  
azterketa-unitate gisa. Horrek liburu baten argitalpena, 
argitaratzaile zehatz batek egindako argitalpen zehatz 
bat identifikatzen du, Espainian inprimatu den edo ez 
eta argitaratzaileei buruzko informazioa ere ematen du. 
Eskuragarri dauden azken datuak 2006koak dira.

Erakundea (noren mendean dagoen):
Kultura Ministerioa.

Estatistika-eragiketak:
ISBN duten liburuen Espainiako argitalpenaren ustiapen 
estatistikoa.

Zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Argitalpen-industria.

Desagregazio-maila:
Autonomia-erkidegokoa.

Adierazleen kopurua:
7.

INFORMAZIO-SISTEMA

Ikerketaren aldagaiak:
Argitalpen-industria/ekoizpena.

Sailkapen-aldagaiak:
Autonomia erkidegoa, denboraldia, argitaratu den 
hizkuntza, itzulpenaren hizkuntza, liburu mota,  
euskarri-mota.

Eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Jatorrizko administrazio-datuen zerrenda osoaren bidez 
lortu dira.

Datuak jasotzeko era:
Dokumentu administratiboa transkribatzea, hori betetzeko 
modua edozein izanda ere.

Datu-mota:
Zentsukoa.

Informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak.

Erregistratze, Ustiapen, Segurtasun eta 
Segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

IRAUPENAREN ZEHAZTASUNA

Funtzionatzen hasi zen urtea:
1998tik aurrerako datuak eskuragarriak daude.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Hiru hilean behin. 

KOMUNIKAZIOA

Emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Argitalpen monografikoa: 
- Liburuaren espainiar argitalpenaren panoramika
- Argitalpenaren panoramika Espainian
- Kultura estatistiken urtekaria
Internet: ISBN duten liburuen argitalpenaren ustiapen 
estatistikoa

Emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Urtean behin.

Emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Argitalpen monografikoa / Internet.

Argitaratzeko berehalakotasuna:
Urtean behin.

ZERBITZUAK

Hartzaileak:
Jendea, herritarrak, ikertzaileak, teknikariak, 
administrazioa...

Zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.

http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?M=/t16/p16&O=culturabase&N=&L=0
http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?M=/t16/p16&O=culturabase&N=&L=0
mailto:kulturabehatokia@ej-gv.es
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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
2. ARGITALPEN-INDUSTRIA 

DESKRIBAPENA

Iturria:
Liburua, Irakurketa eta Espainiako Letrak sustatzeko 
Azpizuzendaritza Orokorra.

Deskribapena:
Aztertzen den txosten hau, Espainiako liburuaren 
sektorearen estatistika da, ISBNren (International Standard 
Book Number) Espainiako Agentziak dituen datuetatik 
abiatuta. Hori dela eta, ikerlanak Espainiako editoreek 
aipatutako zenbakiekin argitaratutako lanak biltzen ditu 
eta ondorengo gai ei buruz ari da: argitaratze-produkzioan 
diharduten enpresen izaera juridikoa, edizioaren gaikako 
sailkapena, edizioaren banaketa geografikoa, argitaratze 
eta itzulpen hizkuntzak, beste euskarri batzuetan egiten 
den edizioa, liburuaren barne- eta kanpo-merkataritza eta 
egile-eskubideak.

Erakundea (noren mendean dagoen):
Kultura Ministerioa.

Estatistika-eragiketak:
Espainiako edizioaren panoramika.

Zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Argitalpen-industria.

Desagregazio-maila:
Autonomia-erkidegokoa.

Adierazleen kopurua:
19.

INFORMAZIO-SISTEMA

Ikerketaren aldagaiak:
Argitalpen-industria/ekoizpena, salmentak,  
egile-eskubideak, hiruhileko bakoitzeko jasotako ISBNak.

Sailkapen-aldagaiak:
Autonomia erkidegoa, Lurralde Historikoa, denboraldia, 
izaera juridikoa, argitaratzen duen agente mota, argitaratu 
den hizkuntza, itzulpenaren hizkuntza, liburu mota, 
euskarri-mota, gaiak, orrialde kopurua, enpresaren 
tamaina, salmenta-bideak, saltzen zaien herriak, egileen 
elkarteak.

Eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Jatorrizko administrazio-datuen zerrenda osoaren bidez 
lortu dira.

Datuak jasotzeko era:
Dokumentu administratiboa transkribatzea, hori betetzeko 
modua edozein izanda ere.

Datu-mota:
Zentsukoa.

Informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak.

Erregistratze, Ustiapen, Segurtasun eta 
Segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

IRAUPENAREN ZEHAZTASUNA

Funtzionatzen hasi zen urtea:
2004tik aurrerako datuak eskuragarri daude.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Urtean behin. 

KOMUNIKAZIOA

Emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Argitalpen monografikoa: 
- Argitalpenaren panoramika Espainian
- Kultura estatistiken urtekaria
Internet: Espainiako edizioaren panoramika

Emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Urtean behin.

Emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Argitalpen monografikoa / Internet.

Argitaratzeko berehalakotasuna:
Urtean behin.

ZERBITZUAK

Hartzaileak:
Jendea, herritarrak, ikertzaileak, teknikariak, 
administrazioa...

Zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.

http://eu.www.mcu.es/libro/MC/PEE/index.html
mailto:kulturabehatokia@ej-gv.es
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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
3. ARGITALPEN-INDUSTRIA 

DESKRIBAPENA

Iturria:
Nazio Estatistika Erakundea.

Deskribapena:
Honako ikerketa argitalpen ekoizpenari buruzko informazioa 
ematen duen estatistika da. Ematen duen informazioa, 
jendeari eskura emandako Espainian argitaratutako 
aldizkakoak ez diren argitalpenen eta Espainian argitaratu 
diren baina atzerriko argitaletxetatik datozen argitalpenen 
kopuruari eta ezaugarriei buruzkoa da.

Erakundea (noren mendean dagoen):
Nazio Estatistika Erakundea.

Estatistika-eragiketak:
Liburuen argitalpenaren estatistika.

Zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Argitalpen-industria.

Desagregazio-maila:
Lurraldekoa.

Adierazleen kopurua:
24.

INFORMAZIO-SISTEMA

Ikerketaren aldagaiak:
Izenburuak eta aleak.

Sailkapen-aldagaiak:
Autonomia erkidegoa, Lurralde Historikoa, argitalpen 
mota, argitaratu den hizkuntza, jatorrizko hizkuntza, 
euskarri-mota, gaikako sailkapena, orrialde kopurua, 
batezbesteko ale-kopurua, argitaratzen duten herriak, 
argitalpen kategoria, ale bakoitzeko prezio bakarra.

Eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Jatorrizko administrazio-datuen zerrenda osoaren bidez 
lortu dira.

Datuak jasotzeko era:
Dokumentu administratiboa transkribatzea, hori betetzeko 
modua edozein izanda ere.

Datu-mota:
Zentsukoa.

Informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak.

Erregistratze, Ustiapen, Segurtasun eta 
Segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

IRAUPENAREN ZEHAZTASUNA

Funtzionatzen hasi zen urtea:
1965. 1999tik aurrerako datuak eskuragarri daude.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Etengabekoa. 

KOMUNIKAZIOA

Emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
CD-ROM INEbase-n argitaratuta
Internet: Liburuen argitalpenaren estatistika

Emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Urtean behin.

Emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Argitalpen monografikoa / Internet.

Argitaratzeko berehalakotasuna:
Urtean behin.

ZERBITZUAK

Hartzaileak:
Jendea, herritarrak, ikertzaileak, teknikariak, 
administrazioa...

Zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t12/p401&file=inebase&L=0
mailto:kulturabehatokia@ej-gv.es
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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
4. ARGITALPEN-INDUSTRIA 

DESKRIBAPENA

Iturria:
Euskadiko Editoreen Elkartea.

Deskribapena:
Azterketa horretan, E.A.E.ko argitalpen-enpresa 
pribatuek barne-merkataritzan duten fakturazioa aztertzen 
da, eta liburuen eskaintza eta horien merkaturatzea 
ezagutzeko balio du, eskaintza osoari eta euskaraz 
egindako argitalpenei dagokienez. Azterketa-eremua  
barne-merkatuan argitalpen-jarduera duten E.A.E.ko 
argitaletxe pribatuetara mugatzen da.

Erakundea (noren mendean dagoen):
Euskadiko Editoreen Elkartea.

Estatistika-eragiketak:
EAEko argitalpenei buruzko XIV. Txostena. 2008ko barne 
merkataritza.

Zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Argitalpen-industria.

Desagregazio-maila:
Autonomia Erkidegokoa.

Adierazleen kopurua:
14.

INFORMAZIO-SISTEMA

Ikerketaren aldagaiak:
Argitalpen-enpresa, argitalpen-ekoizpena, merkaturatzea, 
fakturazioa, egile-eskubideen, sustapenaren eta 
publizitatearen kostuak.

Sailkapen-aldagaiak:
Gaiak, hizkuntza (euskara) banaketa geografikoa, 
gremioan sartuta/sartu gabe.

Eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Jatorrizko administrazio-datuen zerrenda osoaren bidez 
lortu dira.

Datuak jasotzeko era:
Estatistika-datuak laginketaren bidez zerrendatuta 
lortzea.

Datu-mota:
Laginketakoa.

Informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak / Grafikoak.

Erregistratze, Ustiapen, Segurtasun eta 
Segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

IRAUPENAREN ZEHAZTASUNA

Funtzionatzen hasi zen urtea:
1997.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Urtean behin. 

KOMUNIKAZIOA

Emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Argitalpen monografikoa
Internet: EAEko argitalpenei buruzko XIV. Txostena. 
2008ko barne merkataritza

Emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Urtean behin.

Emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Argitalpen monografikoa / Internet.

Argitaratzeko berehalakotasuna:
Urtean behin.

ZERBITZUAK

Hartzaileak:
Teknikariak, administrazioa, ikertzaileak, sektorea.

Zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/Edi00310%20Informe%20Euskadi%202008_V1.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/Edi00310%20Informe%20Euskadi%202008_V1.pdf
mailto:kulturabehatokia@ej-gv.es
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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
5. ARGITALPEN-INDUSTRIA 

DESKRIBAPENA

Iturria:
Euskadiko Editoreen Elkartea.

Deskribapena:
Honako ikerketak euskarazko argitalpena aztertzen du, 
Euskal Autonomia Erkidegoan euskaraz argitaratzen 
diren lanen datuei beste autonomia erkidego batzuetan 
eta Ipar Euskal Herrian argitaratzen direnenak gehituz. 
Ikerketak, euskarazko liburuen produkzioari, eskaintzari 
eta fakturazioari buruzko datuak biltzen ditu, lurralde osoa 
aintzat hartuta; hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko, 
Nafarroako Foru Erkidegoko eta Frantziako estatuko (Ipar 
Euskal Herriko) produkzioa bildu dira. Horrez gainera, 
badira hainbat argitaletxe, egoitza lurralde horietatik kanpo 
duten arren, euskarazko lanak argitaratzen dituztenak, 
eta horiek ere kontuan hartu ditu. Bestalde, euskarazko 
argitalpenak plazaratzen dituzten Administrazio Publikoko 
erakundeen eta haren mendeko entitateen datuak ere 
bildu ditu.

Erakundea (noren mendean dagoen):
Euskadiko Editoreen Elkartea.

Estatistika-eragiketak:
2008ko euskarazko argitalpenei buruzko txostena.

Zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Argitalpen-industria.

Desagregazio-maila:
Autonomia Erkidegokoa.

Adierazleen kopurua:
8.

INFORMAZIO-SISTEMA

Ikerketaren aldagaiak:
Katalogoan dauden izenburuak, bizirik dauden izenburuak, 
argitaratutako aleak, saldutako aleak, batezbesteko 
argitaraldia, argitaletxe kopurua, merkaturatzea, 
fakturazioa, batezbesteko prezioa, enplegua, egileen 
eskubideak.

Sailkapen-aldagaiak:
Gaiak, banaketa geografikoa, denboraldia,  
merkaturatze-bideak, argitaletxearen izaera juridikoa.

Eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Estatistika-datuak laginketaren bidez zerrendatuta 
lortzea.

Datuak jasotzeko era:
Autozerrendatzea, postaz nahi beste eraren batera izan.

Datu-mota:
Laginketakoa.

Informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak / Grafikoak.

Erregistratze, Ustiapen, Segurtasun eta 
Segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

IRAUPENAREN ZEHAZTASUNA

Funtzionatzen hasi zen urtea:
2005.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Urtean behin. 

KOMUNIKAZIOA

Emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Argitalpen monografikoa
Internet: 2008ko euskarazko argitalpenei buruzko 
txostena

Emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Urtean behin.

Emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Argitalpen monografikoa / Internet.

Argitaratzeko berehalakotasuna:
Urtean behin.

ZERBITZUAK

Hartzaileak:
Teknikariak, administrazioa, ikertzaileak, sektorea.

Zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.

mailto:kulturabehatokia@ej-gv.es
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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
6. ARGITALPEN-INDUSTRIA 

DESKRIBAPENA

Iturria:
Euskadiko Editoreen Elkartea.

Deskribapena:
Azterketa honen helburu nagusia zera da: EAEko jendetzaren 
liburuak irakurtzeko eta erosteko ohiturak eta teknologia 
berrien erabilpena sakonki ezagutzea, Erkidego honetako 
kultura adierazle hauen gaur egungo egoeraren diagnostikoa 
finkatzeko; hauek denboran zehar izandako bilakaera 
ezagutzeko; eta EAEn irakurketa eta teknologia berrien 
erabilpena bultzatzeko eta sustatzeko beharrezkoak diren 
zuzentze-neurriak finkatzeko asmoz. Horretarako, hainbat 
alderdiri buruzko informazioa jaso da: bizilagun irakurleen 
segmentazioa; irakurle eta ez-irakurleen kopurua; talde bien 
deskribapen soziodemografikoa; liburuen, egunkarien eta 
aldizkarien irakurketa; azken urtean irakurritako liburuen eta 
izenburuen kopurua, eta abar.

Erakundea (noren mendean dagoen):
Euskadiko Editoreen Elkartea.

Estatistika-eragiketak:
Liburuak irakurtzeko eta erosteko ohiturak Euskal 
Autonomia Erkidegoan 2009.

Zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Argitalpen-industria.

Desagregazio-maila:
Lurralde Historikoa.

Adierazleen kopurua:
Zehaztu gabea.

INFORMAZIO-SISTEMA

Ikerketaren aldagaiak:
Irakurketa-ohiturak: irakurleen / ez-irakurleen kopurua; 
liburuen, egunkarien eta aldizkarien irakurketa; azken urtean 
zehar irakurritako liburuen eta izenburuen kopurua; irakurketa 
maiztasuna: lan-denboraldietan / oporretan, irakurketa-
indarra, irakurritako azken liburua, izenburua/egilea/gaia, 
irakurtzeko arrazoiak, liburuetara heltzeko era, hizkuntza, 
irakurketarako hizkuntza, irakurketarako tokiak, gehiago/
gutxiago irakurtzearen arrazoiak.Erosketa-ohiturak: liburuak 
erosten duten eta erosten ez duten pertsonen kopurua eta 
talde bien deskribapen soziodemografikoa, azken urtean zehar 
erositako liburuen kopurua, erositako izenburuak, erositako 
liburuen gaiak, hizkuntza, norberarentzat opari gisa edo eta 
besteentzat, erosketa-bideak, merkaturatze-bide zehatz 
bat aukeratzearen arrazoiak, erosketa-sistema bereziak, 
erostearen erabakian eragina duten alderdiak. Irakurketa eta 
liburuarekin zerikusirik duten bestelako datuak: etxeko liburu-
kopurua, liburuak irakurtzea txikiei, liburutegien erabilpena, 
liburutegiekiko kidetza-maila, liburutegietara joatearen 
maiztasuna azken urtean, egindako maileguak. Teknologia 
berrien erabilpena eta kultura-kontsumoko bestelako ohiturak: 
sartzea, etxeko ordenagailuaren erabilpena eta erabilpen 
maiztasuna, zinemara, antzerkira, kontzertuetara, 

museoetara eta bestelako ekintza kulturaletara joatea, 
aisialdiko jarduerak.

Sailkapen-aldagaiak:
Sexua, adina, ikasketa-maila, lanbidea, Lurralde Historikoa, 
habitaten tamaina.

Eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Estatistika-datuak laginketaren bidez zerrendatuta lortzea.

Datuak jasotzeko era:
Autozerrendatzea, postaz nahi beste eraren batera izan.

Datu-mota:
Laginketakoa.

Informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak / Grafikoak.

Erregistratze, Ustiapen, Segurtasun eta 
Segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

IRAUPENAREN ZEHAZTASUNA

Funtzionatzen hasi zen urtea:
1999.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Urtean behin.
 

KOMUNIKAZIOA

Emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Argitalpen monografikoa
Internet: Liburuak irakurtzeko eta erosteko ohiturak EAEn 
2009

Emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Bi urtez behingo.

Emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Argitalpen monografikoa / Internet.

Argitaratzeko berehalakotasuna:
Bi urtez behingo.

ZERBITZUAK

Hartzaileak:
Teknikariak, administrazioa, ikertzaileak, sektorea.

Zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/HLCL%20C.A.%20VASCA%202009_V2.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/HLCL%20C.A.%20VASCA%202009_V2.pdf
mailto:kulturabehatokia@ej-gv.es
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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
7. ARGITALPEN-INDUSTRIA 

DESKRIBAPENA

Iturria:
Jakin aldizkaria.

Deskribapena:
Aldizkari honek urtean zehar euskaraz argitaratutako 
liburuei buruzko Joan Mari Torrealdairen azterketa jasotzen 
du. Euskal liburugintzaren azterketa honetan honako 
alderdi hauek lantzen ditu egileak: liburu produkzioaren 
zifren eta iturrien fidagarritasunaren auzia; argitalgintzari 
dagokionez, liburu ekoizleen izaera eta aniztasuna, eta 
argitaletxe emankorrenen aipamena; argitalpenaren 
zenbakien inguruan, argitaratutako izenburuen zifrak, 
nobedadeak eta berrargitalpenak, jatorrizko eta itzulitako 
liburuak; eta, azkenik, gai multzoen sailkapenari buruzko 
datuak eta azterketa.

Erakundea (noren mendean dagoen):
Jakin aldizkaria.

Estatistika-eragiketak:
Euskal liburugintza.

Zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Argitalpen-industria.

Desagregazio-maila:
Bat ere ez.

Adierazleen kopurua:
Zehaztu gabea.

INFORMAZIO-SISTEMA

Ikerketaren aldagaiak:
Argitaletxeak, argitalpen eskaintza, izenburuak, 
nobedadeak, berrargitalpenak, argitalpen ekoizpena, 
itzulitako lanak, jatorrizko lanak.

Sailkapen-aldagaiak:
Argitaletxe mota, argitaletxeen izaera juridikoa, 
denboraldia, gaiak.

Eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Jatorrizko administrazio-datuen zerrenda osoaren bidez lortu 
dira.

Datuak jasotzeko era:
Dokumentu administratiboa transkribatzea, hori betetzeko 
modua edozein izanda ere.

Datu-mota:
Zentsukoa

Informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak / Grafikoak.

Erregistratze, Ustiapen, Segurtasun eta 
Segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

IRAUPENAREN ZEHAZTASUNA

Funtzionatzen hasi zen urtea:
1977.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Urtean behin.
 

KOMUNIKAZIOA

Emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Argitalpen monografikoa / Internet  / Euskal liburugintza

Emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Urtean behin.

Emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Argitalpen monografikoa / Internet.

Argitaratzeko berehalakotasuna:
Urtean behin.

ZERBITZUAK

Hartzaileak:
Teknikariak, administrazioa, ikertzaileak, sektorea.

Zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.
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