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AURKEZPENA

Liburuska honek hasiera ematen dio Blitz Eskolan sail berdeari, eta sail honekin batera,
Blitz Hezkuntza Departamentuan sail urdinak osatzen dute Eskolako Liburutegiko Bilduma.
Blitz, liburutegiko sagua.

Bilduma honetan eskolako liburutegia baliabide zentro modernotzat hartzen da, nazio-
arteko arauek antolatzen duten erara, euskarri guztietako materialak biltzen dituena
(liburuak, CD-ROMak, bideoak, audioak eta abar) eta informazio sare berriei esker
kanpo iturrietara iristea ahalbidetzen duena.

Blitz Eskolan lantresna bat da, eskolako liburutegiak egindako jardueren trukea ahalbi-
detzen duena, eta honez gain irakasleei baliabideak eta ideiak ematen dizkie dinamiza-
ziorako eta irakurzaletasuna sustatzeko. Baina ekintza hauek ez dira era isolatuan plan-
teatzen, baizik eta plan bat edo liburutegiko proiektu pedagogiko bat prestatzearen
ondorio gisa, Hezkuntza eta Curriculum Proiektuaren barruan, diziplinarteko talde
batek bultzatua, klaustroak onetsia eta Eskola Kontseiluak bere egingo duena.

Eskuartean dugun liburuska hau, Eskolako Liburutegia. Irakurtzeko, idazteko eta ikasteko
gune bat, Fragako Ikastetxe Publikoko profesionalen talde batek egina da. Hango libu-
rutegian urte luzez erabilitako material bilduma da, orain eskuzabal jokatuz, beste pro-
fesional talde batzuek erabil dezaten utzi dutena, eskolako liburutegia ikasgunetzat har-
tua izan dadin, curriculumeko arlo guztiak aintzat hartuz.

Liburu hau, bestalde, eskolako komunitatearen (ikasleria, irakasleria, familiak, hezkunt-
zako erakundeak, liburutegi publikoa eta abar.) nahitaezko inplikazioari buruzko gogoe-
ta bat da, elkarlaneko ekintzak egin ditzaten, eskolako liburutegiaren edo ikasgelen
bidez irakurzaletasuna bultzatzeko asmoz.

LOGSE ezarri zenetik, ikastetxeek badute autonomia, lehentasunezkotzat hartzen
dituzten jarduketak kudeatzeko, eta gisa honetan kalitatezko irakaskuntza emateko.
Baina kalitatea ez da posible eskura ditugun baliabideak ez badira behar bezala erabilt-
zen, eta baliabide horiek liburutegiak kudeatuz eta zabalduz gero, hezkuntza prozesuan
ari diren pertsona guztien eskura egon beharra dute.

Azkenik, sail hau baliagarri izan bedi liburuen mundu liluragarrian eta gauzen ikaskunt-
zan buru belarri, eta edozein euskarritan, diharduten irakasleentzat. 

Jesús María Laguna Peña
HEZKUNTZA ETA KULTURA KONTSEILARIA
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1 Atarikoak

a. Irakurketa

Irakurtzeak baditu ulergaitz gertatzen zaizkigun alderdiak. Ez dakigu zer-nolako indar
izkutuak ote dauden ekintza horren azpian: batzuk irakurle porrokatuak diren
bitartean, beste batzuek gorrotatu egiten dute. Jakin ere ez dakigu zergatik irakurtzen
dugun zenbait tokitan eta ez beste batzuetan, era berean asko ez dakigu nola pizten
zaigun irakurzaletasuna. Gure gurasoak izan dira batzuetan ahozko literaturaren magia
transmititu digutenak, eta beste batzuetan, irakasleren bat izango zen, agian, irakurriz
eta irakurtzeari buruz mintzatuz liluratu gintuena. Beharbada gertatu zen gaixotasun
arin bat zela eta, ohean egon beharrean aurkitu ginela eta orduan hasi ginela
irakurketaren mundu liluragarrrian murgiltzen. Edo beharbada, lagunen batek noizbait
libururen bat utzi zigun edo gerta daiteke tartean debekuren bat izatea, eta honengatik
sortu zitzaigun zaletasuna. Edo baliteke haurtzaroan libururik edo liburu gutxi izateak
liburu-jakinmina piztu zuela gugan, eta behin betiko uztardura ekarri zigula. Irakurle
bakoitzak bere bidea egin du, baina zaila da zehaztea noiz hasi zen edo noiz piztu zen
irakurzaletasunari su eman zion txinparta hura. Irakurtzeko ohitura arrazoi izkutuen
ondorioa da, horregatik zaila da formula zehatzak ematea irakurzaletasuna pizteko eta
bultzatzeko.

b. Errealitatea

Ahalegin ugari egin izan dira zenbait ikastetxetan eta hainbat pertsonaren aldetik
eskolako liburutegia sortzeko, hala ere, kasu guztietan ahalegin horiek ez dute fruitu
emankorrik eman. Honetarako eskaera sozialik ez dago; administrazioek egiten duten
ahalegina ez da nahikoa, eta gainera ez dute paratzen horietan funtzionarazteko eta
bultzatzeko dedikazio osoko langilerik. Liburuek, gainera, erabilera-eskulibururik ez
dutenez, entxufatu behar ez direnez eta aspaldi asmatuak izan zirenez, gaztetxoen,
gurasoen eta irakasleen artean bere xarma galdu dute eta ez dute berriagoak diren
beste baliabide elektroniko edo ikus-entzunezkoek duten erakargarritasuna. 

Esanak esan, eta beti ere salbuespenak salbuespen, esan beharra dugu eskura ditugun
baliabideez baliatu behar dugula eskolako liburutegia ikasleen artera eramateko, baina
jakinaren gainean, baita ere, beti ez dugula arrakastarik izango. Ezin diogu eskolako
liburutegiaren alde lan egiteari utzi,  eskolako erakunde honek ezagutza betiko
iraunarazten baitu eta herritar berriei helarazi eta hurbildu egiten baitie, baina gure
ahalegina inuzentea izan ez dadin, pentsatu behar dugu ez dugula hain erraz
irakurzaletasuna piztuko ikasleen artean.  

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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c. Eskolako liburutegiaren aukera pedagogikoak 

Eskolako liburutegiak ikas-baliabideen eta materialen demokratizazioa ahalbidetzen
du, bertaratzen diren pertsona guztien eskura jartzen baititu. 
Ezberdintasunak berdintzen laguntzen du, etxean hainbeste baliabiderik ez duten
neska-mutilen eskura baliabideak uzten dituelako. 
Zibilizazio gunea da, gogoetarako eta ikasteko giro lasaia eskaintzen duelako. 
Lankidetzan ibiltzeko tokia, neska-mutikoek elkarrekin eta elkarren artean denbora,
lana eta irakurketak dituztelako.
Irakurzaletasunaren bultzatzailea da, bertara hurbiltzen diren haurrak behar bezala
motibatuta baldin badaude eta gogoz hurbiltzen badira, kontsultak egitera eta gainetik
irakurtzera. 
Informazio iturri ezberdinak kontsultatzeko aukera ematen du: liburuak, aldizkariak,
prentsa, argitalpen alternatiboak, bideoak, CD-romak, internet, eta abar.
Ikastetxean egiten diren argitalpen guztiak bertan bildu daitezke: aldizkariak, dosierrak,
monografiak, liburuxkak eta ikasgeletan prestatutako zeinahi material.
Ikasi ahal izateko gune ezin hobea da, ikasleak apalategietan eskura dituen materialak
erabiliz gero.

d. Irakurtzeko azturari buruzko zenbait gogoeta

Irakurzale diren edo garen hainbat pertsonaren garaian ez zen etxeetan libururik, eta
izan ohi ziren liburuak ez ziren gaur egunekoak bezain erakargarriak.
Onerako edo txarrerako pertsona horiek ez zuten irakurketa-animaziorik izateko
aukerarik izan, izan ere, gaur egun ikasleak irakurtzera bultzatzeko animazio bide eta
baliabide anitz ematen dira, baina esan bezala beti ez da horrelakoa izan.
Irakurtzeko azturak badu irrazionaltasun zati bat, izan ere, badira irakurle mota 
batzuk porrokatuak eta tinkoak direnak, haien inguruko baldintzak ezin txarragoak 
izanda ere. Beste batzuen baldintzak, berriz, ezin hobeak dira, eta hala eta guztiz ere
ez dute irakurtzeko ohitura garatzen. 
Haurrak irakurketaren esparrura erakartzea lan zaila da, zeinahi bide ere ez baita 
erabat eraginkorra; are eta gehiago, zenbait bidek onura baino gehiago kaltea eragi-
ten dute. 
Liburuarekin eta telebistarekin zerbait bitxia gertatzen da. Seguraski inkestek 
diotena baino gutxiago irakurtzen da, eta telebista ikusi, berriz, dezente gehiago:
kontzientzia zorrak izango ote ditugu gezurretan ibiltzeko?
Ba al dago irakurtzea bezain eraginkorra den tratamendurik? Demagun, bitaminak 
eta mineralak hartzea; kolesterol tasa edo azido urikoa jaistea; giltzurrin edo  behazun
harriak kentzea edo artrosia edo erreuma hobetzea; hauetarako guztietarako  sarri
tratamenduak luze eta konbinatuak behar izaten dira, eta epe luzean bakarrik ikusten
dira hobekuntzak. Liburu bakar bat irakurtzea, berriz, aski da zerbait berria ezagutze-
ko, bizipen berriak sentitzeko eta kultura hobetzeko. Abantaila hauek baitira, ez dago
ulertzerik zergatik jendeak zenbaitetan bizkarra ematen dion irakurtzeari, zergatik
hurbiltzen den uzkur liburuetara eta zergatik irakurtzeko zaletasuna oraindik ere gure
gizartean egiteke dagoen zerbait den.
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Herrialde honetan, Europako herrialdeetan ez bezala, hirurogeigarren hamarkadan
jauzi batez telebistaraino iritsi ginen, irakurtzeko ohiturak finkatu gabe, irakurtzeko
zaletasunik gabe, irakurtzearen bide irudimentsuak, sortzaileak, hezigarriak, 
informatiboak eta plazerrezkoak ezagutu gabe, eta liburutegi publikorik gabe. Modu
honetan giza-belaunaldi batzuk galdu ziren irakurzaletasunaren aldetik. Gaur egun
egoera aldatu da baina egoera oraindik ere nahiko etsigarria da. 

2 Eskolako liburutegitik 
abiaturiko elkarrekintzak

Irakurzaletasuna bultzatzeko norberaren ekintzak  oso interesgarriak dira eskoletan eta
institutuetan, baina lan handia eskatzen dute. Hau dela-eta komenigarria da irakasle
talderen bat gogotik tartean sartzea liburutegiaren funtzionamenduari bultz egitea, dena
den onena izango litzateke irakasle guztiek parte hartzea.

Mintegi, lan talde... bezala antolatuta dagoen talde horrek aldiro-aldiro bilerak
antolatuko eta koordinatuko ditu, eta gisa berean, zenbait neurri bultzatuko eta
sustatuko ditu eskolako liburutegiaren funtzionamendua abiarazteko, helburu hauekin:
bai gozatzeko bai askotariko dokumentuak kontsultatzeko irakurketa beharrak
betetzea; ikasleek aurkez ditzaketen galderei erantzutea; irakasleei denetariko
baliabideak ematea irakaskuntza aktiboagoa izan dezaten; ikasleei protagonista izaten
uztea eta baliabide dokumental guztiak erabil ditzan gaitzea.  

Eskolako liburutegiak funtzionatu ahal du eta funtzionatu beharra du armiarma-sare
baten erara, irakaskuntzarekin zerikusia duten pertsona guztien bilgunea izan dadin.
Liburutegi publikoarekin harremanak izan behar ditu, eta herriak liburutegi publikorik
ez badu, herri liburutegiarena egingo du.

Honekin batera doan laukian zehazten dira eskolako liburutegitik ezar daitezkeen
elkarrekintzak zeintzuk izan daitezkeen. Zazpi erreferentzi talde definitu dira:

Liburutegiaz arduratzen den Mintegia eta Lan Taldea
Ikasleria
Irakasleria
Ikasgelako liburutegiak
Liburutegi publikoa
Gurasoak
Erakunde, kolektibo eta abarrekiko harremanak.

Horietako bakoitzaren ondoan eskematikoki zehazten da nola ezar daitezkeen
harremanak. Zerrenda irekiak dira, zeren eta toki, erkidego eta gizatalde bakoitzak,
bere ezaugarrien arabera, bide bat edo beste egingo baitu.

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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Gurasoak/G.E.
Hiruhilero liburutegiaren buletina
jasotzen dute.

Erakusketetara joaten dira.
Mailegu liburuak har ditzakete,

ikasleek bezala.
Altzariak eta liburuak erosten

diruz laguntzen dute.
Liburutegia zabaltzen dute aste-

an zenbait orduz.
Aldiro-aldiro irakurketa gidak

jasotzen dituzte.

Irakasleak
Proiektatzen diren jarduera guztiei buruzko
informazioa jasotzen dute.
Astean ordu bat badaukate, gutxie-
nez, liburutegia bere ikastaldeare-
kin erabiltzeko.
Proposatzen diren jardueretan
parte hartzen dute zuzenean
edo zeharka.
Liburuen eta bildumen eros-
ketak proposatzen dituzte.
Bere ikastaldearekin erakuske-
tetara joatea eskola ordutegian.
Multzoka eta aldi baterako eskatzen
ditu maileguak, ikasgelara eramateko.

Ikasleak
Maileguak hartzeko zerbitzua, egunero haien
zerbitzura.
Eguneroko kudeaketaz arduratzen den talde ardu-
ratuan parte hartzen dute: fitxatzea, etiketak parat-
zea, maileguak gauzatzea, maileguak itzultzea...
Animazio eta dinamizazio jardueretan parte
hartzen dute.
Gelako kontsulta eta irakurketa egin ditzakete.
Informazio euskarri guztiak erabil ditzakete:
liburuak, aldizkariak, egunkariak, CD-romak,
bideoak...
Hiruhileroko buletina eta beste argitalpen bat-
zuk prestatzen laguntzen dute.
Liburutegian mugitzen ikasten dute, erabiltzai-
leentzako prestakuntza jardueren bidez.
“Irakurketa egunkaria” betetzen dute, orduan
orduko irakurketak egin ondoren.

Kanpo harremanak
Argitalpen, material eta esperientzia trukea
kolektibo eta erakundeekin.
Material, liburu, informazio eta abarren eska-
erak egiten zaizkie hainbat erakunde eta
kolektibori.
Eginiko esperientzien eta jardueren artikulu-oroi-
tagiriak bidaltzen dira, aldizkari espezializatuetan
argitaratzeko edo hauen aipamena egiteko. 
Hemerotekarako dosierrak prestatzen dira,
urteko prentsa materialak bilduz (liburuei, ira-
kurketari eta liburutegiari buruzkoak).
Egiten eta esperimentatzen ari dena bai ahoz
bai idatziz ezagutarazi egiten da.
Lankidetza harremanak Eskualdeko Irakasle
Zentroarekin.

Ikasgelako liburutegiak
Irakasleen bidez eginiko maileguez hezurmami-
tzen dira;  multzoka eta aldi baterako hartzen
dira, eta liburuak izan daitezke gaikakoak, ira-
kurketa irudimentsukoak, aldizkariak eta abar.
Maleta bidaiariei esker, fondoak aldi baterako
eskaintzen dira; fondo hauek liburu berriak izan
daitezke edo gai askotariko liburuak.

Liburutegi publikoa
Elkarrekin lankidetza ezartzeko interes nabaria
dago: liburutegien arteko mailegua. Argitalpen
trukea. Elkarrekiko jarduerak. Ikastaldeen ikus-
taldiak. 
Liburutegi publikoaren zerbitzua ematea,
herrian ez badago liburutegirik.

Liburutegiko eta haur
literaturako mintegia

Bere ardurak hauek dira: antolaketa, jarduteko
urteko planaren prestaketa eta urteko oroit-
idazkia. 
Askotariko materialak prestatzea: karnetak,
buletin informatiboak, irakurketa egunkariak,
curriculum materialak. 
Autoprestakuntzan lan egitea, bilerak eginez,
prentsa espezializatua irakurriz, berariazko
liburuak irakurriz, elkartrukeak eginez...
Erabilera bultzatzeko eta dinamizazioa eta ani-
mazioa suspertzeko jarduerak prestatzea.

Eskolako
liburutegia



3 Irakurtzera bultzatu... beharrezkoa da eta

Nola bultzatu irakurtzera eskolako liburutegitik? Badirudi aski izango litzatekeela
liburutegia existitzea eta zabalik egotea, baina ez da horrelakoa. Gaur egun badago honi
buruzko paradoxa bat, azaltzea batere erraza ez dena. Alde batetik, inoiz baino liburu
gehiago (onak eta txarrak) argitaratu egiten dira, irudiak ere izugarri zaintzen dira eta
honen ondorioz maisu lanak sortu ere bai, eta  honenbestez, liburuak merkeak ez
badira ere, hiritarrarengandik gertu daude, baita hiritar xumearengandik ere;
bestaldetik, jendeak liburuak erosten baditu ere, irakurtzearen indizeak ez dira
betegarriak. 

Esan ohi da eskola izan daitekeela toki on bat irakurtzeko azturak sustatzeko eta
irakurzaletasunaren birusa haurren artean zabaltzeko. Baina ez dugu ahaztu behar
familiak baduela eginbehar garrantzitsua, familiaren esku baitago, neurri handi batean,
eskolan lor daitekeena. 

Ikastaroak antolatzen dira irakasleen prestakuntzarako; eskolako liburutegi batzuk
hornitzeko programa jakinak onartzen dira; gurasoei gomendatzen zaie euren seme-
alabei irakurtzeko, eta aldi berean, haiek ere irakur dezatela euren seme-alabentzat
eredu izan daitezen. Sinposiumak, topaketak, jardunaldiak, kongresuak eta beste foru
batzuk antolatzen dira, oraingo egoera aztertzeko eta eztabaidatzeko, hots, belalunaldi
gazteek irakurtzeari dioten estimua ikusteko. 

Irakurtzea jarduera librea da, indibiduala, irudimentsua, sortzailea, solidarioa,
osabidezkoa, intelektuala eta gozagarria. Eta hala eta guztiz ere, irakurtzeari buruzko
estatistika datuak nahiko etsigarriak dira gurasoentzat,
irakasleriarentzat, argitaletxeetarako, liburu eta liburutegiko
profesionalentzat, idazleentzat eta abarrentzat.

Egoera hau konpontzea lan zaila da. Honetan ari garenok,
ekimen berriak sortuz liburuaren eta haurraren arteko
bidea ahalik eta gehien laburtzen saiatzen ari garenok, ez
dugu hainbeste ziurtasunik, bai ordea zalantza ugari.

Jarraian, ekintza txikiko eta handiko errepertorio bat
eskaintzen da, eskolako liburutegitik edo ikasgeletatik
abian jar daitezkeenak. Hauen xedea da liburua eta irakurketa
gauza hurbilak balira bezala aurkeztea, haurrek bizipen
posibleak bailira ikus ditzaten, eta beraiek nahita liburuen
aukeraren alde egin dezaten aisialdia pasatzeko. Jakina denez, ez
dira burutu daitezkeen bakarrak, ez dira, halaber, erabat orijinalak,
baina frogatuta daude eta gehienak martxan daude gaur egun nire
ardurapeko liburutegian.  

9Eskolako liburutegia
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a. Haurraren eta eskolako liburutegiaren arteko  
uztardura afektiboa bilatzen duten ekintzak

Oroitzapen eta sentsibilizazio ekintzak dira, eta bere xedea haur irakurlea afektiboki
bereganatzea da, eta honekin batera elkarrekin uztartzea liburutegiko espazioa eta
liburuak eta haurrak. Oso garrantzitsua da nola bideratzen diren ekintza hauek, eta
hauen arrakastaren giltzarria da nola bizitzen dituzten ekintzak burutuko dituztenek.

1. Irakurle txartela. Dokumentu apala eta pertsonalizatua izan daiteke, irakurritako
liburu bakoitzaren izenburua eta egilea idazteko tokia izango duena. Gordetzeko eta 
bilduma egiteko dokumentu txiki bat. Plazer liburuek, kolorezko itsasgarri borobilak
(gomets) badituzte, eta bereizgarri hau erabiltzen da liburuak, ikasleen zikloaren
arabera, bereizteko; txartelak ere kolore berean egin daitezke, eta era honetan, 
haurrei erraztasunak ematen dizkiegu (txikieneei, batez ere, liburutegiaren barruan
“euren” liburuak aurkitzeko).
2. Eskolako Liburutegiko Adiskideen Klubeko Txartela. Klub bikain 
honetako kidea izateko zenbait eginbehar bete behar dira: liburuak ongi zaintzea,
liburuak ez desantolatzea, liburutegira maiz joatea, irakurtzea, zer irakurri dugun
kontatzea...Zer ez ote genuke egingo lagun baten alde? Arestian deskribatu dugun
“irakurle txartela” alternatiba bat izan daiteke, zenbait urte ibiltzen pasa ondoren.
3. Aldiro-aldiro liburutegiko oroitzapen-materialak prestatzea: itsagarriak,
irakurguneak, posterrak, diplomak, “irakurle txartelak” eta abar, haurrek osatzeko, 
irakurtzeko, koloreztatzeko, gordetzeko... Aipaturiko hauek “Liburutegi” tik bertatik
antolatzen diren zenbait jarduerarekin batera ematen diren materialak dira, 
erakusketaren bat ikustera joatean, jardueraren bat amaitzean... 
4. Aldizkako Buletin edo aldizkari baten argitalpena. Argitalpen honek 
bilduko ditu liburu berriak, liburutegiari buruzko berriak, kultur berriak eta ikasgelan
burutzen diren esperientzien berri emango du. Ikasleari aukera emango dio bertako
protagonista izaten: irakurritako liburuei buruzko balorapenak, sormenezko lanak,
ikerketa lan txikia eta abar. Garrantzitsua da familia guztienganaino iristea, familiek 
irakurketari buruz duten iritzia sendotzeko, eta eskolako liburutegiaren 
funtzionamenduari buruzkoa ere indartzeko, eta ahal delarik, irakurketaz, liburuez eta
liburutegiaz sentsibilizazio berezia izan dezaten.
5. Irakurlearen erretratua oparitu. Gaurko haurrek hainbat argazki gordetzen
dituzte, euren bizitzaren momentu ezberdinetakoak, baina seguraski ez da erraza
izango argazki horien artean aurkitzea irakurtzen ateratako argazkirik. Urteko 
liburuaren egunarekin batera, Lehen Hezkuntzako azken kurtsoko haurrei argazki bana
oparitu ahal zaie non irakurtzen dauden, eta argazkia kartulina batean txertatuta 
jar daiteke, irakurtzearekin zerikusia duen testu zatiren bat edo irudiren bat barne,
oroigarri gisa gorde dezaten eta bizkorgarri gerta dakien.
6. Nork bere irakurketa egunkaria betetzea. Dokumentu honen asmoa haur
bakoitzak irakurri duena gero ere gogoan izatea da; haurrak bertan irakurritako 
liburuaren zertzelada laburrak apuntatzen ditu, eta bere haur eta gazte oroigarrien
artean jagoten ditu.  
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7. Liburutegiaren aurkezpena. Ikastalde osoaren ikustaldiak dira, liburutegiko
arduradunaren gidaritzapean eginak, eta gidari honen lana izango da ikasleei 
liburutegiko atal ezberdinak erakustea, eta honekin batera erakustea atal 
bakoitzaren edukiak, iradokizunak nola jaso, dituen fondoak, dituen aukerak, eta
abar. Ekintza hau aldiro-aldiro egitea komenigarria da, neska-mutikoek ezagut ditza-
ten liburutegiak eskaintzen dituen aukerak.
8. Erabiltzaileak prestatzeko jarduerak. Koadernotxo bat presta dezakegu,
non haurrek liburuzainaren laguntzarekin hainbat praktika egin ditzaketen: bibliografi
fitxa bat bete, fitxategiak erabiliz fondoen bilaketa, etiketatxoan agertzen diren 
sinboloen esanahia ikasi eta Sailkapen Hamartar Unibertsalak definitutako atalak 
ezagutu. Jarduera errazak dira, eta oso lagungarriak izango dira liburutegi publikoan
hobeto modatzeko. Baditugu eskura beste material batzuk: diapositiba proiekzioa,
bideoak ikusi eta abar, lagungarriak direnak. 
9. Goi kurtsoetako haurrei aukera ematea liburuzain lanetan jardun dezaten:
fondoak ordenatu, maileguak formalizatu, liburuak itzuli, haurrei orientabideak
eman, zenbait jardueratan lagundu... modu honetan, erantzukizun bat bere gain 
hartzeko aukera ematen zaie, eta lan honen bidez haiek liburutegia ezagutarazten
dute eta bere ikaskideei zerbitzu bat eskaintzen diete aldi jakin batez.
10. Gaikako irakurketa gidak prestatu. Honelakoak presta daitezke kultur
urteurren jakin bat dela eta, ipuin edo olerki “aste” bat-edo antolatzen delako, fondo
erosketa garrantzitsu bat ospatzeko, “maleta bidaiari” baten osagarri gisa. 

(Ikus. eranskina)

b. Liburutegian ohikoak diren jarduerak

Ikasturte barrenean liburutegian burutzen diren jarduerak dira. Ohiko jarduerak dira,
eta hauei esker liburutegia irakasleentzat eta ikasleentzat gune bilakatzen da ikasteko,
irakurtzeko, dokumentu iturriak erabiltzeko, eta baliabide zentro bezala erabiltzeko.

1. Egunero ireki, jende guztia irakurketa-gelara joan dadin, gauza ezberdinak 
egiteko: informazioa bilatu, lanak amaitu, mailegu liburuak hartu eta abar. Eskola
orduetan zabalik egongo da, baina horrez gain, ordutegia luzatu behar du goizeko
edo arratsaldeko eskola amaitu ondoren.
2. Liburuak mailegatzeko aukera, tramite errazak eginez. Maileguaren bidez
liburuak etxean erabil daitezke. Gainera kontuan izan behar dugu badirela etxean
liburu gutxi duten haurrak, eta modu honetan, hein batean arazoa konpontzen dugu.
3. Irakurgunera taldeka joatea: tutorearekin, hizkuntzako irakaslearekin, beste
edozein arlotako irakaslearekin joatea astean ordu betez, gutxienez. Hau baino 
gutxiago ez da gomendagarria. Haurrek badute askasun osoa euren gogoko liburua
aukeratzeko eta nahi izanez gero aldatzeko ere bai. Egun batean liburuak izan 
daitezke, beste egun batean dibulgazio aldizkariak edo komikiak, prentsa, ezagutza
liburuak, eskola aldizkariak, ikastetxeko argitalpenak, eta abar.
4. Irakasleak ozenki irakurtzea: ipuinak, olerkiak, prentsako berriak, eta abar.
Egunero... esnea edaten dugun bezala edo jolastorduan ogitartekoa jaten dugun 

Eskolako liburutegia
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bezala, halaxe egin behar da, besterik gabe, bakarrik entzuten egon eta norbaitek
nahi badu, komentarioren bat egin. 
5. Irakur bizipenen trukea, hitzaldiak. Haur bakoitzak dagokion astean irakurri
duen bere azken liburua azaltzen du, eta bere ikasgelakideei zer edo zer oparitzen
die, berak egina eta liburuarekin zerikusia duena: poster txiki bat, marrazki bat, olerki
bat, esku lan bat. Gelakideek liburuaz galdetzen dute. Maisuak eta maistrak ere
jarduera honetan parte hartu beharko dute, eta kontatuko dute  irakurritakoren bat.
6. Mahai-inguruak. 3 edo 4 bat haurrek liburu berbera irakurri dutenean, mahai-
inguruak antola daitezke iritziak alderatzeko. Jarduera hau egin ahal izateko, 
komenigarria da zenbait liburutatik dozena erdi bat ale eskura izatea.
7. Ikaskide guztiek ozenki liburu berbera irakurtzea. Ikasleek pasarte bana
irakurtzen dute. Gero, irakurritakoari buruzko iruzkina, iritzia emango dute, eta 
irakurketatik etorritako sormenezko jarduerak egin daitezke. Liburu horretatik film
bat egin baldin bada, irakurketa egindakoan, filma ikusten da eta literaturako 
hizkuntza eta zinematografiakoa elkarren aldean jar daitezke. Honez gain, norberak
liburuaz izan duen esperientzia irudimentsua alderatu daiteke film-zuzendariak egin
duen interpretazioarekin.
8. Irakurketa bultzatzea beste formatu informatibo batzuetan: prentsa,
aldizkari zientifikoak, zenbait egunkaritako haurrentzako gehigarriak... tresna 
informatikorik izanez gero, CD-roma material gisa erabiltzea kontsulta informatiboak
egiteko. 
9. Olerkia, liburuak, ipuinak eta abar errezitatzeko edo antzezteko ekintzak
sustatzea gelako gainerako ikaskideen aurrean. Errezitaldiak edo irakurraldiak 
prestatzea, talde txikiei zuzenduak, liburutegira entzutera joaten direnerako.
10. Multzokako liburu maileguak bultzatzea, liburutegitik ikasgelara liburuak
eramateko, eta modu honetan liburu berriak ikasgelan sartzeko; liburuak izan 
daitezke irudimentsuak edo plazerrezkoak, edo natur zientziei, historiari edo abarri
buruzkoak.
11. Maleta bidaiariak
prestatzea, berariazko liburuak
gelaratzeko: gai jakinak, 
liburu berriak, ongi
irudiztatutako liburuak, egile
jakin baten liburuak, ikastetxe
osoan lantzea erabaki den gai
jakin bati buruzko
liburuak.
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c. Kultur sentsibilizazioko ekintzak eta eskola  
erkidegoa partaide bihurtzeko ekintzak

Liburutegia kultura sustatzeko tokia izango da, eta gainera, liburu berrien, prentsako
materialen, posterren erakusketa txikiak egingo dira, askotariko informazioa eskainiko
du, eta liburutegia, azkenik, bultzatzailea izango da hainbat kultur ekintza interesgarri
burutzeko.

Honetarako, ekintza batzuei ekin behar zaie, hona hemen:

1. Liburutegian berri-taula egokitua izatea, eta bertan denetariko berriak
ematea, liburak direla, irakurketa dela, idazleak direla, literatur sariak direla,
urteurrenak direla eta edozein kultur ekintza dela.
2. Eskolan egiten diren argitalpenak (olerki liburutxoak, gelako aldizkariak,
monografiak eta abar) erakusteko tokiak sortu. Liburutegian atal bat izatea,
ikastetxean egiten diren argitalpen guztiak artxibatzeko.
3. Prentsako dosier monografikoak egitea hainbat gairi buruz: gaur
eguneko egileak, hainbat arrazoirengatik albiste bihurtu diren egileak, prentsatik
ateratako liburuei buruzko berriak, irakurketa, liburutegiak, idazleak eta abar.
Ageriko toki batean erakutsiko dira, irakurtzeko eta kontsulta egiteko.
4. “Asteak”, erakusketak eta abar egitea, eskolako liburutegitik antolatuta;
modu honetan  liburutegia toki dinamiko bilakatuko da, eta beti ere interes
handiagoa sortuko du ikastetxeko ikasleen eta irakasleen artean. Jarduera hauen
abiapuntuak askotarikoak izan daitezke: olerkia, ilustrazioa, zinea, ipuinak, bidaiak,
naturguneak, pakea eta tolerantzia, eta abar.
5. Ipuin kontaketak egitea, honetarako, langileria espezializatua, gurasoak,
aiton-amonak eta ikastetxeko langileria lagungarriak izan daitezke. Goi kurtsoetako
haurrek saio ezberdinak presta ditzakete haurrentzat: kontakizunak direla,
errezitaldiak direla, antzezpena dela.
6. Liburutegira sartzen diren liburu berriak aurkezteko toki bat izatea.
Aldiro-aldiro liburu berriak ekartzea garrantzitsua da liburutegia sorpresaz
zaharberritzeko. 
7. Liburutegiko toki ezberdinetan “irakurketa aipamenak” jartzea; honako
hauek liburutegiko zenbait  liburutako pasarte esanguratsuak dira, eta erabilgarriak izan
daitezke haurrek erreferentzia horien liburuak bilatu eta irakur ditzaten.
8. Posterrak prestatzea, aldizkari eta egunkarietatik ateratako argazkiak erabiliz,
non pertsonak ageri diren irakurtzen, liburu apalategien aurrean, liburuak eskuetan
dituztela eta abar, irakurtzeko sentsibilizagarriak izan daitezkeenak. Posterretan
hauek bezalako esaldiak idatziko ditugu: “Hainbeste pertsonak irakurtzen badute,
zerbaitengatik... izango da” edo “Pertsona hauek guztiek badute atzean liburutegi
bat, zuk, berriz, aurrean duzu, baliatu zaitez berataz” eta abar. 
9. Helduentzako liburu sail bat eskaini, irakasleentzako eta
gurasoentzako saila, haurrek ikus dezaten helduak ere liburutegira
joaten direla. Praktika honen balio eredugarria eraginkorra izan daiteke.

Eskolako liburutegia
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10. Gurasoei liburutegia zabaltzeko aukera ematea astean egun batean
edo gehiagotan. Haiek liburutegian egotea eta bertan irakur-animazio lanetan
ibiltzea balio handikoa da.  
11. Idazteko jarduerak bultzatzea: Banakako ipuin irudidunak, olerki liburuak,
ikastetxeko aldizkarietan laguntzea, ikasgelako egunkariak, zenbait egunkariren esko-
la-gehigarrietarako laguntzak. Idazketa eta irakurketa elkarri estu lotuta dauden 
jarduerak dira.
12. Aldizkako argitalpenak erakusteko erakusleihoren bat edukitzea, non
erakutsiko diren eskola aldizkariak, elkartrukeko aldizkariak, harpidetzako aldizka-
riak. Hauen artxibategia izatea. 
13. Herriko haur liburutegiekin eta liburutegi publikoekin elkartrukeak
eta harreman onak izatea. Liburutegien arteko mailegutzak liburuarekiko eta
irakurketarekiko giro positiboa eragiten du, batez ere liburutegi publikotik eskola
liburutegira egiten badira, eta eskola liburutegiko ekintza batzuk liburutegi publiko-
raino hedatzen badira. 

4 Eta idazketa?

Idazketa eta irakurketa eskutik helduta joango dira. Posiblea da batak bestea eskatzea
eta alderantziz. Hau dela eta irakurtzera bultzatzeaz mintzatzen garenean ez dugu
ahaztu behar haurrek idatzi ere egitera gonbidatu behar ditugula. Momentu hauetan
liburutegia dinamizatzeko ahaleginetan ari garen aldetik, ikusi behar dugu, halaber, zer
egin dezakegun idazketa ere bultzatzeko. Beti ezin izango dugu eskolako liburutegitik
bultzatu. Ikasgelatik bertatik egiten badugu, saiatuko gara bertan egiten dena
liburutegira aldatzen, publikoagoa den toki honetan, nahi duten haur guztiek ikusi ahal
izateko. 

Hona hemen egin ditzakegun zenbait ekintza:

1. Ipuinak prestatzea, banaka edo taldeka, euskarri ezberdinetan eta modu
ezberdinetan (trokelatuak, erraldoiak, minimoak).
2. Berri koadernoak. Egunero koaderno batean idatziko dugu ikasgelara
eramaten den eta eztabaidatzen den berriaren laburpena. Ikasturtearen bukaeran
koadernoak gaurkotasun handiko ohar errepertorio interesgarria bilduko du.
3. Ikasgelako egunkaria. Astero arduradun batek egunkari bat idatziko du
ikasgelan gertatzen diren gertaera eta bitxikeria aipagarrienak bilduz.
4. Eskolako oroitzapenen liburua. Lehen Hezkuntza bukatzen duten ikasleek
ikastetxean iragan urteetan izandako oroitzapenak idatziko dituzte euren
koadernoetan. Guztiak bateratuta, biziaz beteriko liburu interesgarria osatzen dute. 
5. Eskola aldizkariak, gelakoak, ziklokoak izan daitezke, baita jarduera
berritzaileenak biltzen dituen ikastetxekoak ere, tokian tokikoaren berri emateko.
6. Aiton-amonen edo gurasoen oroitzapen liburuxkak prestatzea. Neska-
mutilek haiekin mintzatu ondoren, euren ikerketa lanak erredaktatzen dituzte. Lan
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hauek guztiak biltzea argitalpen interesgarria da,
bidea ematen baitu (irakurketa bidez) beste garai
batera, beste bizipen batzuetara joateko, eta
protagonista ezagunekin ibiltzeko.
7. Ohitura eta folklore liburuak. Hauei esker
informazioa berreskuratzen da hainbat gairi buruz:
herri jaiak nola ospatzen ziren, haur jokoak, ahozko
folklorea, sinesmenak eta sineskeriak, gaitzak
sendatzeko etxeko sendabideak, herri
sukaldaritza eta abar. Hain da luzea
zerrenda! Material honekin guztiarekin argitalpen
erraz monografikoak egin ditzakegu edo
ikastetxeko aldizkarietako orrialde batzuk osatzeko
lagungarriak izan daitezke. 
8. Bidaia liburuak. Ingurura irtenaldi bat egitea, kurtso amaierarako
txangoa, eskulangintzako tailer batera ikustaldia egitea; hauek bezalakoek
bidea ematen dute sentipenei eta aurkikuntzei buruz idazteko, zer entzun den, zer ikusi
den kontatzeko, eta laburpen liburuxka, oroitzapen liburuxka bat prestatzeko. 
9. Ipuin eta elezaharren liburuak. Aiton-amonek ipunak eta elezaharrak
kontatuko dituzte, haiei aintzin urteetan kontatu zitzaizkien bezala. Hau guztia bildu eta
antolatu ondoren, eta behar bezala irudiztatua, liburu bat edo batzuk prestatuko ditugu. 
10. Argazki albuma. Haur bakoitzak bere album pertsonaletik argazki zaharren
bat hautatu. Testu batean idatziz kontatu behar du non eta nork egin zuen argazkia,
zer egiten zuen han egun hartan, nortzuk agertzen diren berarekin argazkian,
zernolako oroitzapenak ekartzen dizkion argazkiak. Lan guztiak azaleztatu ondoren,
argazki album bat osatuko da idatzita eta komentatuta ikasgelako guztiekin. 
11. Olerki liburuak. Errrepara dezakegu zeintzuk diren bildu ditugun formulatxo
tradizionalak edo egile ezagun baten olerkietan, eta hauei esker errimara eta
erritmora hurbildu ahal izango gara, eta gainera formulak iradokiko dizkigute geure
olerkiak sortzeko. Hautaketa bat egingo dugu, eta gero hautatu horiek irudiztatuko
ditugu eta hauekin liburuak fabrikatuko ditugu. 
12. Azkenik ez ditugu liburu erraldoiak ahaztu behar. Tamaina handiko liburu
hauetan ikasturtean zehar hainbat gauza biltzen joan gaitezke: gehien gustatu diren
jardueren laburpenak, olerkiak, ipuinak, berriak, elkartrukeak, marrazkiak, prentsa
puskak... hauek taldekako liburuak kuttunak dira, gelan gertatukoaren agerpenak
ematen dituztelako edo ikastetxean denbora jakin batez, hots, ikasturte batez,
gertatukoaren berri ematen dutelako. 

Badira posibilitate anitz, saioak egiteko eta praktikak egiteko.
Material horiek guztiak arretaz landu ondoren eta behar bezala grapatuta, josita eta
azaleztatuta eskolako liburutegiko apalategietara pasatzen dira, eta hauei esker, hots,
liburutegiaren erabiltzaileak izan diren batzuen bizipenei esker, liburutegia aberasten da.
Oroitzapena gordetzen duten liburuak dira, istorio pertsonalak eta kolektiboak
kontatzen dituzten liburuak, eta liburu hauek inoiz ere ez lirateke idatziko, euren
protagonistek beraiek idatziko ez balituzte.

Eskolako liburutegia
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5 Kultura sustatzeko jarduerak,
eskola liburutegitik bultzatuak

Liburutegia aldiro-aldiro kultur jarduerak sortzeko gune bilakatzen da, eta ikastetxe
osoari eragiten dioten jarduerak dira. Behintzat halaxe gertatzea nahi dugu, zeren eta
halaxe gertatuz gero ikastetxeko kultur erreferentea bihurtuko litzateke, eta
haurrentzat, maisu-maistrentzat eta gurasoentzat interesgune bihurtuko litzateke. 

Urtean jarduera bat edo bi antolatzera ausart gaitezke, beti ere ikastetxearen arabera,
liburutegiko arduradunen taldekideen arabera, liburutegiko irakasleek hartzen duten
konpromisoaren arabera eta beste zenbait eragileren arabera. Jarduera hauek aste
betez edo hamabost egunez edo hilabete batez ikastetxe osoari aukera eman behar
diote, langaia sakon aztertzeko, erakusketa bat egiteko materialak prestatzeko,
aukeratutako gaiari buruz liburutegiak eskaini dezakeena bisitatzeko, curriculum
materialak prestatzeko, liburu edo aldizkari monografikoak argitaratzeko eta abar.

Jarraian abiaraz ditzakegun ekintza batzuk (asteak, erakusketak eta abar) kontatuko
ditugu, eta ekintza hauetan liburutegia prestatu den guztiaren sortzailea edo hartzailea
da (erakusketa handi batean), eta hori guztia azkenean erakusten da, eta modu honetan
eskola komunitate osoak konpartitu dezake. Oso garrantzitsua da ekintza hauek
prestatzerakoan ikastetxearen osotasuna aintzat hartzea, eta hautatuak eta planteatuak
izan daitezela ikasmaila guztietan aprobetxatuak izan daitezen: Haur Hezkuntzatik (hiru
urte) Lehen Hezkuntzako 6.eraino (Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastexeetan) eta
DBHko lehen ikasmailatik Batxilergo amaierarino (Institutuetan).

Ekintza hauek aintzat hartzen dute kultur urteurrenen bat, olerkia, ipuina, ilustrazioa,
ahozko haur folklorearen berreskurapena, ipuin idazketa, pakea, idazleren baten
heriotza, prentsa, komikiaren mundua, zinea eta abar. Askotan
tratamendua diziplinartekoa da, hargatik hainbat gauza egin
behar dira: irakurri, idatzi, marraztu,
koloreztatu, irudiztatu eta sortu, eta
bidenabar, askotariko materialak erabili.
Muntaia hauei esker material berriak
sortzen dira, gogoetabidea ematen
dutelako aztertzeko liburutegi
bateko fondoak aski diren edo
osatu behar diren edo
gaurkotuta dauden eta abar, eta
modu honetan, erosketa berriak
egiteko bidea ematen dute.
Animatu nahi ditugu bai gurasoak, bai
edozein publiko mota, erakusketak
ikustera joatera. 
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JARDUERAREN IZENA GARAPENA

Komikiaren
astea

(Komikiarekin zerikusia
duten erakusketa eta

lanak)

Komikien erakusketa.
Komikietako pertsonaiekin zerikusia duten filmak ikustea.
Komikigintzak sortutako pertsonaia ezagunenak tamaina
handian marraztea.
Istoriotxoak sortzeko berariazko lanak.
Panpinen bat tamaina naturalean egitea, pertsonaia bat
edo beste irudikatuz : Obelix, Mortadelo, ...
Ikasgelan burututako zenbait lan.

Liburutegia
kioskoz

mozorrotzen
denean

(Egunkarien erakustea.
Aprobetxamendu

pedagogikoa)

Egunkari erakusketa: nazioartekoak, nazionalak,
eskualdekoak eta tokikoak. Horma-mapak egitea:
munduko mapa, Espainiako mapa, autonomia erkidegoko
mapa, eta liburuen egileen herriak (herrialdeak,
probintziak edo hiriak eta herriak)  kokatzea. 
Egun bereko egunkari batzuk erakustea. 
Panelak, albiste baten osagaiak erakutsiz. 
Irakasleentzako dosierra.  
Ikasgelan landutako askotariko prentsa lanak.

Liburu bat,
bidaia bat

(Norbaitek libururen bat
irakurtzen duenean,

irudimenaz bidaia bat
egiten du. Egun horretaz

baliatuta, jarduera hori
antolatzen dugu)

Irudizko hiru herrialde sortu: Naturlandia, Liburulandia
eta Irudimenlandia, ikastetxeko leku ezberdinetan, batetik
bestera lekualdatu ahal izateko.
Irudizko herrialdeak, pankarta batez iragartzen direnak,
eta gainetik irakurtzeko eta normal irakurtzeko liburu-
erakusketa handia dutenak.
Pasaporte bat prestatzea, herrialde hauetan barna
ibiltzeko, behar bezala zigiluztatua izango litzatekeena.
Haurrek herrialde bakoitzean egin dezaketen jarduera bat
pentsatu, erantzuleek pasaporteari bisatua emateko:
liburu bateko azala koloreztatu, naturarekin zerikusia
duen argazki edo prentsa-berriren bat ekarri, iritzi bat
idatzi liburu, liburu-zati, olerki bat irakurri ondoren...

Kontuz,
olerkia aske

dabil!
(Gabriel Celayari eta

Rafael Albertiri
omenaldia)

Olerkiak erakustea eta egitea.
Hormirudiak prentsako erreferentziekin.
Liburu erakusketa.
Hauen olerkiak, kantautore ezberdinek kantatuta.
Urteurren-irakurmarkatzaileak prestatzea.

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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Udazkeneko
tailerra:

ostoak eta
hitzak

(Udazkenari buruzko
literatur sormena eta

irudigintza)

Olerki eta olerki testuei buruzko dosier bat prestatu
irakasleei emateko.
Ikastetxeko toki ezberdinetan tailerrak jartzea, aste oso
batean zehar, bertara haurrak zikloka joateko.
Asmatutako olerkiak idaztea eta irudiak egitea,
ikastetxeko korridoreetan barna jartzeko.
Udazkena ikastetxera iritsi da paisaiak horiztatuz, eta
korridoreetako eta liburutegiko hormetan ere nabari da,
bertan olerkiak eta marrazkiak han-hemenka ageri baitira.

“Amerikako
aurkikuntza”ra

hurbildu
(Urteurren historiko

horretaz baliatu, Amerika
aurkitu zeneko 500 urte

betetzen direnean)

Amerika Latinoari buruzko erakusketa: liburuak, txanponak,
zigiluak, musika tresnak, eskulangintza, pertsonaiei buruzko
biografiak, haurrek koloreztatutako kodize-marrazkiak,
Hispanoamerikako herrialdeetako egunkariak. 
Urteurrenak era kritikoagoan lantzeko curriculum
materialak prestatzea: 16 orrialdeko koadernotxo bat
handientzat eta beste bat txikientzat.
Irakasleentzako karpeta bat prestatu, lehen aipaturiko
koadernotxoa barne, eta beste bat ere, askotariko
baliabideak dituena: zati historikoak, olerkiak, kantak,
prentsa dosierrak, eta abar.
Karpeta probintziako ikastetxe guztietara bidaltzea, erabil
dezaten.

Ipuinen
museoa

(Ipuin tradizionalen
gaineko erakusketa bat

antolatzea)

Ikastetxean zenbat ikasgela egon, hainbat ipuin hautatu.
Ipuin bakoitzaren ale kopuru jakin bat bildu (liburutegi
publikotik atereaz, partikularrei eskatuz...)
Ikasgela bakoitzak ipuin baten gainean lan egiten du eta
hormirudi bat prestatzen du, ipuinaren zati esanguratsu
bat letra handiz idazten du, eta ipuinaren elementu erreal
bat bilatzen du.
Aurreko guztiarekin eta behar bezala apainduta,
erakusketa liburutegian antolatzen da, eta modu honetan,
“ipuinen museo” erakargarri eta ikusgarria bilakatzen da.

Irudigintzako
tailerrak

(Ikastetxea apaintzeko
irudiak sortzea,

liburutegian ongi
irudiztatuta dauden liburu

bildumez baliatuta) 

Ongi irudiztatutako liburuekin, maleta bidaiariak
prestatzea, eta ikasgelaz ikasgela mugiarazi, ikasleak
sentsibiliarazteko irudien edertasunaz baliatuz.
Ikastetxeko toki ezberdinetan tailerrak jartzea, olerkiak,
letra larriak, ipuin laburrak eta abar marrazteko .
Material guztia ikastetxeko hormetara pasatzen da,
apaingarri izateko.
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Kontaiguzu
ipuin bat!

(Ipuingintza, banakakoa
eta taldekakoa,

trokelatuak, erraldoiak...
eta hauen erakusketa)

Ipuin mota ezberdinak sortzea: banakakoak, taldekakoak,
trokelatuak, erraldoiak... ikastetxeko gela ezberdinetan. 
Azken erakusketa, liburutegian sortutako guztia erakutsiz.
Eskola ordutegiaren barruan irakurtzera eta gainetik
irakurtzera joatea.
Jardueran parte hartu dutenei diploma bana ematea.

Irakurtzeko
gogoa indartu

(Pertsonaia ezagunen
testuen erakusketa, 

non irakurtzera 
animatzen duten)

Kultura, politika, kirol, ikuskizun... munduko hainbat
pertsonaiari eskutitzak bidaltzea, irakurtzearen aldeko zenbait
lerro eskatuz, eta honekin batera argazki eskainia ere eskatuz. 
Jasotako argazkien eta testuen erakusketa egin, eta honekin
batera irakurtzearen onura sentsibilizatzailearen erakusketa.
Familientzako argitalpen berezia egitea, erakusketak
eskaintzen duen guztia bilduko lukeena.

Pakea eta
Liburuak

(Pakeari buruzko 
liburuen eta lanen

erakusketa)

Pakeari buruzko hormirudi bat egitea teknika librea
erabiliz eta ikasgela bakoitzean bat.
Pakeari buruzko liburuen hautaketa.
Ikasgeletan egindako lanen erakusketa (hormirudiak eta
beste batzuk), bai eta pakeari eta tolerantziari buruzko
liburuen erakusketa ere.
Hormirudi kolektibo bat prestatzea, non “uso
mezulariak”, norberak eginikoak, agertzen diren, eta
honekin batera kolore ezberdinetako haurren ziluetak ere
bai, eta zilueta bakoitzaren gainean haur bakoitzaren
margoketa edo idazketa zatiren bat.
Irakurketa gida bat prestatzea eta familien artean banat-
zea, pakeari buruzko liburuak zerrendatuz.

Natura eta
liburuak:

Bidaia
ekoliterario

bat
(Lau espazio sortzea 

-ekosistemak- liburuez
hornituta)

Lau ekosistema sortzea, irakurtzeko eta jarduerak egiteko.
Lau espazio horiek izan daitezke: basoak, poloak, basamor-
tuak eta itsasoak. Ikastetxeko toki ezberdinetan jarrita daude.
Espazio bakoitzean liburu erakusketa bat dago, eta hauen
gainean kartelera bat  prentsa-puskekin, eta irakurtzeko
eta lan egiteko mahaiak eta aulkiak.
Espazio bakoitzean haurrek jarduera jakinak egiten dituz-
te, irakurtzearen osagarriak direnak: kontserbazioaren
aldeko eranskailuak, itsasoari buruzko testuak eta oler-
kiak, kartulinazko gameluetan nahiak idaztea, zuhaitzak
janzteko hostoak idatzi eta apaintzea.  

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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Olerkiaren
trenera igo!

(Olerkia eta 
bere egileak 

idoro)

Ikasgela bakoitzean olerkari bat irakurri eta landu. 
Ikasgela bakoitzean honako material hauek prestatzen
dira: olerki bat kopiatu letra handiz kartulina batean;
aukeratutako poesiaren formatu bereko marrazki bat egin;
aukeratutako egilearen biografia txikia.
Prozesu hau egin ondoren, olerkiari eta olerkariei buruz
ikasgelan egindako lan guztien erakusketa bat prestatzen
da.
Berrogei bagoi dituen kartulinazko tren bat olerkari
izenekin, korridore batzuetako hormak apainduz.
Gainera, eskolako liburutegiko olerki liburu guztiak
erakusten dira, eta hauekin batera partikularrek utzi
dizkigutenak, liburutegi publikotik ateratakoak eta abar.
Ikastetxe guztia liburutegitik pasatzen da erakusketa
ikustera eta olerkiak irakurtzera. Haurrei irakurgune bana
ematen zaie.

Kotoizko
bolatxo bat.
Nire etxeko

jolastokia
(Ahozko haur 

folklorearen 
bilduma)

Familiendako inkestak prestatzea, seme-alaben bidez
bidaliak.
Inkestak jaso eta hustu.
Bi liburu prestatu sehaska kantekin, hatz eta esku
kantekin, purrustadekin, aukera-formulatxoekin,
sokasalto-kantekin, korro-kantekin, denetariko kantekin...
ikasleek irudiztatuta.
Liburuaren Eguna dela eta familiei liburu bana ematea.

Zinea eta
liburuak
(Zinea asmatu 

zuteneko 
101. urteurrena 

ospatu)

Taldeka irakurtzeko erabilitako libururen bat edo txikien
eskoletan irakurritako ipuinetatik baten bat aprobetxatu.
Irakurri ondoren, liburua hamar esalditan berridatzi.
Esaldi bakoitzaren “fotograma” bat marraztu.
Kartulina handitan marrazkiak eta esaldiak muntatu,
“pelikula” tira luze bat osatuz”.
Norberaren irakurketaren eta filmaren arteko
ezberdintasunak ikusteko, bideoz ikustea liburu horietan
oinarritutako film horietako batzuk.
Liburutegian film guztiak erakustea. 
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Hamar urte
eskolako

liburutegia
sortu zenetik

(Gure liburutegiaren
historia aurreraka.

Erakusketa urteurrena
dela eta)

Eskolako liburutegiaren hamar urteak kontatzen dituzten
kartelak prestatzea.
“Aste” edo muntaketa bakoitza kartel batean irudikatzen
da testuekin, argazkiekin, prentsa-aipamenekin, material
landuekin.
Hamar urte hauetan prestatutako kartelen, buletinen,
posterren, material osagarrien, liburuen erakusketa,
urteurrena ospatzeko .
Urteurrena ospatzeko buletin berezi bat prestatu, histo-
riaren zati bat bilduz.
Liburutegiko aleluiak eta irakurgune bat prestatzea.

Ikasgelako
bizitzaren

liburuak
(Ikasleek egunez egun

gelan gertatutakoa
kontatuz idatzitako liburu

kolektiboak)

Ikasgelek formatu handiko liburu bana daukate (43 x 32
cm), non hiruhileko batez, seihileko batez edo ikasturte
batez, olerkiak, testuak, marrazkiak, berriak, pasarteak...
biltzen diren.
Liburu guztiak liburutegian erakustea, eta honen osagarri
modura, liburu-erakusleiho bat, irakurgune batzuen
erakustokia edo beste edozein materialen erakusketa.

Lorcaren
mendeurrena

(Erakusketa)

Lorcari buruzko argazkien, liburuen eta abarren
erakusketa txikia. 
Lorcaren olerkien koadernotxo bat. 
Bere olerkigintzan oinarritutako lanak.

Maleta
familiarra

(Familia osoak 
irakurketak 

konpartitzen)

Badugu maleta txiki bat ondoko gauzekin: dozena bat
liburu (testu gutxikoak, gai askotarikoak, irudi onekoak,
lan egiten ari denarekin zerikusia dutenak (ahal bada), adin
ezberdinetakoak), bideo bat, aldizkari bat edo bi,
haurrentzako gehigarri bat, herri musikako edo musika
klasikoko kaset bat, eta oharrak hartzeko koaderno bat. 
Familia guztia gauza hauetaz baliatzen da.
Nahi duten familiakide guztiek koadernoan euren
irudipenak, iradokizunak... idazten dituzte.

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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Natura 
zure esku

(Naturako materialen eta
liburuen erakusketa)

Harriak, mineralak, fosilak, landare-ondarrak eta animaliak
biltzea, eta ondoren erakusketa handia egitea.
Aurrekoaren osagarri gisa, liburutegian (eta Udal
Liburutegitik mailegatzen direnak) gai horri buruz dauden
liburu guztiak erakusten dira.
Liburutegiak kulturari leihoak irekitzen dizkio eta
ikastetxeko ikasle guztiek  bisitatzen dute. 

Rafael-en
itsasoa

(Rafael Alberti hil
ondorengo omenaldia)

Irakasleei ahalik eta material gehien ematen zaie
Albertiren olerkia lantzeko euren ikasgeletan:
Rafaelen liburuxka bat, 16 orrikoa edo, bere olerki
hautatuak bilduz, banatzen da .
Albertiri buruzko bideo bat,  hil ondorengo egunetan
telebistek emandako saioak bilduz.
Rosa León-en kaset bat non Albertiren olerkiak kantatzen
dituen.
Eskura diren Rafael-ek idatzitako liburu guztiak.
Prentsa-dosier bat, berataz argitaratutako guztia biltzen duena.
Ikasgeletan lanak egiten dira korridoreetan edo libutegian
zintzilikatzeko.

liburutegia
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1. Kontatzen den guztia Fragako “MIGUEL SERVET” (Huesca)
Ikastetxe Publikoan egin da edo egiten ari da.

2. Lan honen erredaktatzailea sinatzen duena da, dena den,
gizatalde batez mintzatu behar dugu, haiei baitagokie hainbat
meritu: eskolako liburutegiaren finkapena, deskribatu diren
jardueren sorrera, urteko plangintza, gauza guztiei bultz egiteko
animoak. Hainbat aipamen egin nahi ditut, Mercè Lloret eta Mª
Ángeles Serreta, hasiera-hasieratik finko jarraitzeagatik, ez
etsitzeagatik eta bidean aurreraka segitzeagatik; liburugintzan
beterano sutsuak diren Sole Lacambra eta Inma Sanchón;
Fernando Rabal y Nuria Sesé, haien etorrerarekin batera haize
berriak ekartzeagatik; marrazki eta irudi orijinalak utzi dizkigun
Paco Bailo; beste garai batean taldekide aktiboak izan ziren Pilar
Azanza eta Ana Rocañín, eta Liburutegiko eta Haur Literaturako
mintegitik azkarrago pasatu ziren beste makina bat izen: Silvia
Mateo, Juan José Pueyo, Rosa Lanao, Carmen Llach, Mª Luisa
Luesma, Pilar Martínez, Concha Elfau, Ana, Margarita... eta lagun
hauek, hainbat kasutan, lanaren hazia beste ikastetxe batzuetara
aldatu dute.

AZKEN OHARRAK

Eskolako liburutegia
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1. Irakurle txartela. Banakako agiria. Honen kolorea bat dator ziklo bakoitzerako
gomendatzen diren liburuen bizkarretan ageri den “gomet”aren kolorearekin.

2. Eskolako liburutegiko adiskideen klubeko Txartela, zer ez ote genuke
egingo lagun baten alde?

3. Zenbait jardueraren osagarri gisa antolatutako irakurguneak, hona hemen jar-
duerak: Celayari eta Albertiri omenaldia; “Olerkiaren trenera igo”; zinea asmatu
zuteneko 101. urteurrena ospatzeko edo eskolako liburutegia sortu zenetik
hamar urteak ospatzeko.

4. Liburuaren Egun batean kalean banatzeko irakurle txartelak. Irakurketa deka-
logoak eta aipamenak biltzen ditu.

5. Irakurketa egunkariak. Liburutxo honetan datu pertsonalak eta fitxa errazak
agertzen dira (handientzat eta txikientzat ezberdinak). Norberak garai batean ira-
kurritakoaren oroitzapena. 

6. “Basoan ez galtzeko”. 12 orriko koaderno formatuko dokumentua, erabiltzai-
leen liburutegi-prestakuntza praktikatzeko. 

7. Irakurketa gidak. Zenbait jardueraren osagarri gisa.

8. Liburu eta koadernoetarako eranskailua.

9. “Liburuak eta zinea” erakusketa ikusi aurretik txarteldegian entregatzeko “Sarrera”.

10. LIBURULANDIA. Hiruhileko buletina; ikastetxean prestatzen da eta ikas-
leen familia guztiei banatzen zaie. Bigarren eta hirugarren zikloan ikasgelan ere 
irakurtzen da.

11. Haurrei entregatzen zaien diploma da, “kontaiguzu ipuin bat!” jardueran parte
hartzeagatik”.

12. Irakurlearen erretratua. Lehen Hezkuntzako 6. mailako haurrei entregatzen
zaien argazkia da; kartulina inprimatu batean txertatzen da.

13. Irakasleei entregatzen zaien dokumentua da, liburutegiak eskaintzen dituen
eduki eta zerbitzuen berri emanez.

14. Irakasleek multzokako maileguak egiteko dokumentua.

Eranskina
ESKOLAKO LIBURUTEGIA SUSTATZEKO 
DOKUMENTUAK ETA MATERIALAK
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15. Posterrak buletinaren osagarriak dira eta Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako Lehen Zikloko ikasleei ematen zaie koloreztatu eta apaintzeko.

16.. Zenbaitetan, curriculum materialak sortzera ausartu gara, adibidez,
“Amerikako Aurkikuntza” gaiaren zenbait alderdi lantzeko erabili zen 16 orriko
koadernotxoa. 

17. “Libru bat, bidaia bat” izeneko sustapen jarduera dela eta, banakako pasapor-
tea egin genuen, eta herrialdez herrialde (baziren hiru: Liburulandia,
Irudimenlandia eta Naturlandia) joaterakoan bisatua ematen zitzaion, zenbait
ekintza egin ondoren. 

18. “Natura eta liburuak: bidaia ekoliterario bat” jarduera egiteko, gida txiki bat
beharrezkoa zen, sortutako toki geografikoak kokatzeko eta toki bakoitzean zer
jarduera egin zitezkeen orientatzeko.

19. “Irakurtzeko gogoa” indartzeko ekarriak hainbat pertsonaiaren aldetik etorri
ziren: literatur egileak, kirolariak, politikariak, musikariak, argazki eta testu eskai-
niaren bidez. Aldez aurretik horiei guztiei eskutitz bana idatzi genien. 

20. Ahozko haur folklorearen bilduma egin zen ikastetxeko ikasle guztiei banatu zit-
zaien inkesta baten bidez. Erantzunak bi liburuskatan gauzatu ziren: kotoizko
bolatxo bat eta nire etxeko jolastokia. Liburuaren eguna dela eta,  bi liburuska
hauek familiei oparitu zitzaizkien.

21. “Eskolako Liburutegiko X. urteurrena” dela eta, “Liburutegiko aleluiak”
idatzi eta irudiztatu genituen, bertan ibilbide luze baten konstantzia utziz.

22. Liburutegia beste toki batean kokatzeko eta behar bezala altzariz janzteko posibi-
litatearen aurrean, ikasleek proposamen idatziak eta grafikoak egin zituzten: “nola
gustatuko litzaiekeen liburutegia izatea”. Horietako anitz kontuan izan ziren.
(Liburulandiako 36. zenbakiko 22. eta 23. orriak).

23. “Prentsaren astea” egitaraua.

24. Astero, ikasturte osoan zehar, txarteldegietan poster bat zintzilakatu genuen,
hogei irakurketa-iradokizun iragarriz, irudiztatuta eta koloreztatuta. Ordena
alfabetikoaren arabera egin genuen, “IRAKUR DEZAKEGU...” titulupean.

25. Maleta familiarra.

26. Bere heriotza dela eta,  Rafael Albertiri omenaldia.

27. “100 baino gehiago”. Liburutegiko azken erosketen erakusketa.

28. Ikasgelako liburu kolektibo handia.

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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ARGAZKIA

Oso aspertuta bazaude, ireki ezazu liburu
bat!
Irakurtzea…
Sekulako abentura da!
Ez ezazu burua telebistarekin berotu, har
ezazu liburu bat eta irakurri!

Irakurtzea onena da, neuk esaten dizut.
Zalantzaren bat duzunean, irakurtzeari
eman.
Eta zure burua lehor baduzu, liburutegian
freskatu.

IRAKURLE
TXARTELA

1.990/1.991 
IKASTURTEA

LIBURUTEGIA

"MIGUEL SERVET" 
IKASTETXE PUBLIKOA - FRAGA

IZENBURUA                              EGILEA

Ondoko liburuak irakurri ditut:

DATU PERTSONALAK

IZENA____________________________

ABIZENAK________________________

HELBIDEA_________________________

__________________________________

JAIOTZE DATA_____________________

JAIOTERRIA_______________________

Sinadura

ARGAZKIA
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ESKOLA 
LIBURUTEGIKO

lagunen
kluba

KLUBA

“Miguel Servet” Ikastetxe Publikoa
FRAGA

(Zure erretratuaren argazkia edo marrazkia)

Izen-abizenak:________________________

___________________________________

Jaiotze data:_________________________

Ikasturtea:___________________________

Neure zaletasun gogokoenak hauek dira:

___________________________________

___________________________________

Gure eskola liburutegiko lagun batek:

badaki egunero 12:00-13:00 bitartean zabalik

dagoela.

irakurtzera edo liburuak eta aldizkariak

kontsultatzera sarri joaten da.

Kontu handiz ibiltzen da apalategietako libu-

ruak ez desantolatzeko.

maileguz hartzen ditu liburuak eta kontu

handiz erabiltzen ditu hondatu ez daitezen.

liburutegi barruan isilik egoten da.

nahi dituen materialei buruzko informazioa

eskatzen die liburuzainei. 

maileguz hartutako liburuak itzultzen ditu,

beste haur batzuek irakur ditzaten.

lagunei kontatzen dizkie irakurketa bizipenak

Haur Liburutegi eta Literaturari 
buruzko Mintegia

“MIGUEL SERVET” Ikastetxe Publikoa
FRAGA (Huesca)

***
Kartulina birziklatuaz egina

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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IRAKURKETA 
EGUNKARIA

Gaur, 200...(e)ko..........................aren.................(e)an,
“Irakurketa egunkari” hau oparitu didate.

Bertan datu batzuk idatziko ditut, bai eta liburu
bakoitza irakurtzerakoan izan ditudan zirrarak eta
sentipenak ere.

Gero, denbora pasata, orri hauek gainetik irakurri
ahal izango ditut, eta orduan orduko irakurketen
gaineko xehetasunak, sentipenak eta momentu
goxoak gogoraraziko ditut.

Data.................................................................
Izenburua........................................................
Egilea...............................................................
Argitaletxea................Orri kopurua...........
Lagun bati liburu honetaz hitz egingo
banio, hauxe esango nioke:

Gustatu zaidan zerbait marraztuko dut:

Haur Liburutegi eta Literaturari 
buruzko Mintegia

“Miguel Servet” Ikastetxe Publikoa
Fraga (Huesca)

Izen-abizenak...........................................................

....................................................................................

Maila.........................200  (e)ko ikasturtea

“MIGUEL SERVET” Ikastetxe Publikoa
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Haur Literatura eta Liburutegiari buruzko Mintegia
“Miguel Servet” Ikastetxe Publikoa - FRAGA

ERAKUSKETA
“ZINEA ETA LIBURUAK”
(Ikastetxeko haurrek fotograma 

bihurtutako liburuak)

SARRERA
Ikustaldiak: maiatzaren 19tik 23ra
- Eskola ordutegian
- 12:00 - 13:00 bitartean
- 17:00 - 18:00 bitartean

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat



10

36



37

11

“MIGUEL SERVET” 
IKASTETXE PUBLIKOAK

DIPLOMA HAU

.............................................(R)I 

EMAN DIO

KONTAIGUZU IPUIN BAT!
jardueran parte hartzeagatik, 1994ko
maiatzean egindako kultur jardueren
barruan.

LIBURUTEGIA

Eskolako liburutegia
Irakurtzeko idazteko eta ikasteko gune bat
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(...) Irakurtzea gorrotatzen dugu, gorrotatzen dugu! bere
ikasgelakideak oihuka ari ziren, Natalia Niakerson buru
zelarik. Baina besteekin bat egin beharrean, Bittorrek
begiak ireki eta arretaz begiratu zion mahai gainean zuen
liburuari. Ezagutu berriak zituen pertsonaiez gogoeta egin
zuen eta tristatu egin zen. Tristatu egin zen piratagatik eta
printzeagatik, bai eta landako arratoi txikiagatik ere. Eta
tristatu zen, halaber, krokodiloagatik eta ilunpeko txoriaga-
tik eta hain bota handiak zituen untxiagatik. Zer gertatuko
litzateke horiekin, euren istorioak desagertuko balira?
- Irakurtzea gorrotatzen dugu, gorrotatzen dugu! Baina
Bittorrek, irribarre batez, liburua ireki zuen bere lagunak
bilatzeko. Eta orrialde batzuk irakurri ondoren, gauza
bakarra gorrotatzen zuen... amaiera iristea”.

——————————————————————
“Irakurtzea gorrotatzen dut!” Etienne Delessert eta Rita Marshallen liburua.
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ALELUYAS DE NUESTRA BIBLIOTECA
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ALELUYAS DE NUESTRA BIBLIOTECA
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ANTI©
Argitalpen hau erreproduzitu,
fotokopiatu eta bildu daiteke
edozein formatotan, eta erabat 
edo zatika, hedatu daiteke edozein
hedabideren bidez, egilearen 
eta argitaratzailearen baimenik 
gabe ere.
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Eskolako
liburutegia.

Irakurtzeko, 
idazteko eta 

ikasteko 
gune bat



ESKOLAKO LIBURUTEGIKO
BILDUMA

Liburutegiko sagua

sortaUrdina

Blitz Hezkuntza eta Kultura Departamentuan

1. Nafarroako eskoletako liburutegien azterketa: 
hurbiltze saioa.
Hobetzeko gakoak

2. Eskolako liburutegia nola antolatu.
Alderdi tekniko eta pedagogikoak

sortaBerdea

Blitz Eskolan

1. MARIANO CORONAS

Eskolako liburutegia.
Irakurtzeko, idazteko eta ikasteko gune bat

2. VÍCTOR MORENO

Prestatzen ari da


