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LG: NA-2026-2009 

Azala, “Fruituak" (“Frutos”) izenekoa, Natalia Volperena 
da eta Imagina CIVICAN VIII. Diseinu lehiaketako finalista
izan zen.
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ANIMATIC LABORATEGIAK JOKOTK
IPUINEN BEHATOKIA GIZARTE EKINTZA
PENTSAMENDUA BERDINTASUNA
BERNARDO ATXAGA CIVICAN FAMILIA
HITZ EGIN DEZAGUN NIRE LEHEN ALDIA 
EUSKARA  IPUINAREN ORDUA
AZKEN BERRIAK ELKARRIZKETA
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 
ITACA  AFRICA EZINBESTEKOA  
AHOZKO NARRAZIOA MALACATU 
REMEDIOSZAFRA 
ENTZUNALDI GIDATUAK INKUBAGAILUA
ESPERIENTZIAK J.M. ESQUIROL
NAFARROA IRAKURKETA GIDA
LIBURUZ LIBURU IKUS-ENTZUNEZKOAK 
AHOZ GORA LIBURUTEGIA
GAZTE LURRALDEA LITERATURA
SORMENA LEHEN HAURTZAROA

Actividades otoño 2018 EUSK:Maquetación 1  24/09/18  17:01  Página 3



4

CIVICAN
INFORMAZIOA

- Zer da
CIVICAN? 

- Nola iritsi 
- Ordutegiak 
- Jardueretara

sartzea 
- Aretoak

erabiltzen uztea
eta alokatzea

12

GIZARTE
EKINTZA

- Afrika
ezinbestekoa

- Jardun dezagun
berriketan

- CIVICAN
erakusketak:
Begira nirekin
batera

- Jakin-mina
Nafarroa 
2018-2019

- Gauerdiko
elkarrizketak

- CIVICAN
topaketak

- Animatic 
2018 –
Animaziozko-
Zinemaren
Nazioarteko
erakusketa

- Entzunaldi
gidatuak

14

KULTURA ETA
ONDAREA

22

- Inkubagailua –
Hezkuntza-
eremua

- Pentsamen -
duaren gela

HEZKUNTZA
36
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- Irakurketa-
erakusleihoa

- Literatura-
solasaldiak

- Irakurketa-gida
- Bost

zentzumenekin
irakurtzea

- Ezagutu zure
liburutegia

- Liburutegia-
eskola programa

- Ahoz gora
- #Liburutegia,

#Lurraldegaztea

- Bizi naizen
hiria
(bir)pentsatu

- Nire lehen aldia
- Familia

eszenara
- Ipuinaren ordua
- Murgiltze

artistikoko
laborategiak

INGURUMENA
40

CIVICAN
FAMILIA

42

CIVICAN
LIBURUTEGIA

48

5

ez ezazu
galdu!
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ur
ria

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA

1 IRAKURKETEN
ERAKUSLEIHOA 
49. or
Maila handiko liburuak
Fantasiazko Akademiak 
Kopa artean irakurtzea
Urriaren 1etik 31ra
PRESTAKUNTZA
JARDUERAK 60. or 
18:00 Bisita gidatua 
liburutegira

2 3
IPUINAREN 
ORDUA 46. or 
18:00 Infartuko ipuinak

ENTZUNALDI 
GIDATUA 34. or
19:30 NOSen 
denboraldiko I. zikloa

29 30
LITERATURA 
SOLASALDIA 55. or 
18:00 Ipuin-begiralea,
Konrad edo kontserba poto
batetik atera zen haurra 
TOPAKETA 26. or
19:30 Josep María Esquirol

31

IPUINAREN ORDUA
46. or 
18:00 The dream factory

22

TOPAKETA 37. or 
19:00 Jon Berastegi

23

LITERATURA 
SOLASALDIA 53. or 
18:00 Itaca, Amkullel. 
El niño fulbé

24
IPUINAREN ORDUA
46. or 
18:00 Liburutegioak
EZTABAIDA GELA
38. or 
19:30 Libreak al gara bene-
tan? Aukeramenaren arazoa
filosofiaren eta zientziaren
ikuspegitik

15

TOPAKETA 19. or 
19:30 Ikasi euripean
dantzan egiten

16 LITERATURA 
SOLASALDIA 54. or 
18:00 Liburuz liburu,
Baleak ikusi ditut 

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or 
18:00 Irakasleen bisita gidatua
ERAKUSKETA 15. or 
18:30 Inaugurazioa: ‘Haur
esklaboak. Atzeko atea’ eta
dokumentalaren proiekzioa

17

8 9

LITERATURA 
SOLASALDIA 53. or
18:00 Kafea liburuekin, 
Mañana cumpliré veinte
años 

10

1

LITERATURA 
SOLASALDIA 57. or 
16:15 Malacatu
Urriaren 17tik 
abenduaren 12ra

PUINAREN ORDUA 46. or 
18:00 Gaztaina erreak eta
ipuinak

MAHAI INGURUA 16. or
19:30 Esklabo bihurtutako
haurtzaroa Afrikan
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URRIA-ABENDUA 2018 EGUTEGIA

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

4 5
LITERATURA 
SOLASALDIA
56.-57. or 
18:00 Ostiraletan… TBOa
19:00 Bucclub
Urriaren 5etik 
abenduaren 14ra

6
JOLASAK 63. or 
10:00 Joko-TK, abentura
eta jolasa
Urriaren 6etik 
abenduaren 15era

LABORATEGIA 41. or 
18:00 Eraikin ibiltariak

7

11 12 13

ESPERIENTZIA
43. or 
17:30 eta 18:30 Solete

14

18 19

TOPAKETA 
23. or 
23:30 Bernardo Atxaga

20

LITERATURA 
LANTEGIA 23. or 
11:00 Idazteko lanaren
alderdi praktikoa
(euskara)

21

25

LITERATURA 
DASTA
59. or 
19:30 Ardo eta liburu
artean

26 27 28
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az
ar

oa
ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA

26 LITERATURA
SOLASALDIA
55. or 

18:00 Mirador de cuentos,
Jim Boton y Lucas el
Maquinista 
TOPAKETA 37. or 
Pedagogia ikusezinak:
Artea gauzak egiteko
modu bat da 

28

IPUINAREN ORDUA
46. or 
18:00 Upside down world

19

ERAKUSKETA
20. or 
Begira nirekin batera
Azaroaren 19tik aben-
duaren 7ra

LITERATURA
SOLASALDIA
53. or 

18:00 Kafea liburuekin
Mañana cumpliré veinte
años 
TOPAKETA 38. or 
Noraino azal dezake
zientzia naturalak giza
gogamena?

21
IPUINAREN ORDUA
46. or 
18:00 Udareak, kakiak,
txirimoiak eta ipuin
zaporetsuak 

ENTZUNALDI 
GIDATUA 35. or 
19:30 NOSen denboraldiko IV.
zikloa

12

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or 
18:00 Bisita gidatua 
liburutegira

13
LITERATURA 
SOLASALDIA 54. or 
18:00 Liburuz liburu,
Emakume oinutsa

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or 
18:00 Bisita gidatua 
irakasleentzat

ANIMATIC
28.-33. or 
10:00 Animatic Industry

17:00 ‘Animazio bidez irakas-
ten’ ikastaroa
18:00 Torrey Pines
20:00 Laburrean 1

IPUINAREN ORDUA
46. or 
18:00 Flobin eta txano majikoa

5

IRAKURKETEN ERA-
KUSLEIHOA 50. or 
Nafarroa “txikia”
Ekuatore Ginea
Azaroaren 5etik aben-
duaren 18ra

6
LITERATURA 
SOLASALDIA 53. or 
18:00 Kafea liburuekin,
Amkullel. El niño fulbé 
MAHAI INGURUA
16. or 
19:30 Afrikar emakumeak
Nafarroan

7
IPUINAREN ORDUA
46. or 
18:00 Ipuinak barra-barra
TOPAKETA
18. or 
19:30 Ekuatore Ginea,
atzokoa eta gaurkoa

14

20

27
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URRIA-ABENDUA 2018 EGUTEGIA

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1 2 3

IKUSKIZUNA
44. or 
18:00 Bertsoak zure 
leihoan

4

8

TOPAKETA
18. or 
19:30 Norbera eroa dela
jakitea

9 10

LABORATEGIA
41. or 
18:00 Teilatuak

11

15

ANIMATIC 28.-33. or 
17:00 ‘Animazio bidez ira-
kasten’ ikastaroa
18:00 Lu over the wall
20:00 Laburrean 2

16

ANIMATIC 28.-33. or  
11:00 Horrela egin zen ‘Un
día más con vida’
18:00 Esperimentatu eta
animatu
18:00 Loving Vincent
20:00 Laburrean 3

17

ANIMATIC 28.-33. or 
17:30 Familiako film labu-
rrak
19:00 Isla de perros
11:00 eta 12:00 Lightpain-
ting biziduna

18

22 23
JAKIN MINA 21. or 
17:30 Zainduak eta zaintzai-
leak egungo gizarteanl

ANTONIO MUÑOZ
MOLINA 24. or 
23:30 Un andar solitario
entre la gente

24

LABORATEGIA 47. or 
18:00 Egiptoko kartutxotik
familiako armarrira

25

29 30
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ab
en

du
a

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA

24

31

25 26

17 18

TOPAKETA
58. or 
18:00 Irakurketa-gidaren
aurkezpena

IPUINAREN
ORDUA 46. or 
18:00 Elurrezko panpinak
kontatzen 

ENTZUNALDI 
GIDATUA 35. or 
19:30 NOSren denboraldiko V.
zikloa
IRAKURKETEN ERA-
KUSLEIHOA 51. or 
Urteko liburuak Abenduaren
19tik urriaren 19ra

10

PRESTAKUNTZA-
JARDUERA 
60. or 
18:00 18:00 Bisita gidatua
liburutegira

11 12
IPUINAREN ORDUA
46. or 
18:00 Ipuinak arrapaladan

TOPAKETA 27. or 
19:30 Remedios Zafra

3 4 5

19

Actividades otoño 2018 EUSK:Maquetación 1  24/09/18  17:01  Página 10



11

URRIA-ABENDUA 2018 EGUTEGIA

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

1

IKUSKIZUNA
44. or 
18:00 Egin korrika, Pailazo,
egin korrika
(euskara)

2

6 7 8 9

13 14

JAKIN MINA 21. or 
17:30 Etika, eguneroko erre-
alitatea

15

LABORATEGIA 47. or 
18:00 Bideak egiten

16

20 21 22 23

27 28 29 30
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CIVICAN INFORMAZIOA 

CIVICAN, Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala, belaunaldien
eta diziplinen arteko topagune bat da, helburu dituena gizartea mugiaraztea
eta jendea aktiboki parte hartzera bultzatzea. 
CIVICANek programa sendo bat proposatzen du, jarduera kultural, sozial eta
hezitzaileez osatua. Zentroak hainbat gela eta areto ditu: 153 lagunentzako
auditoriuma, erakusketa gela bat, erabilera anitzeko lau gela, sukalde bat eta
dantza areto bat. Gainera, liburutegi bat ere badu, bi irakurketa gelarekin,
liburu aukera zabala eskaini eta irakurketa sustatzeko jarduera ugari antolatzen
dituena; kafetegi bat, gastronomia eskaintza askotariko batekin; eta ur berodun
igerileku bat, igeri egiten ikasteko edo gimnasia akuatikoa egiteko.      
CIVICAN Nafarroako gizarte erakundeak biltzen dituen gunea da, eta zen-
troaren programazioa erakunde horien jardueren bidez osatzen da.   

ZER DA CIVICAN? 

CIVICAN - Pio XII.a etorbidea, 2  
PK 31008 Iruña - 948 222 444 

Autobusez. Geltokiak hurbilen dituzten lineak: 1, 4, 15, 18.
Erabil daitezkeen beste linea batzuk: 8, 9, 10, 12. 
Bizikletaz. Bizikleta aparkalekua sarrera nagusian. 
Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil. 

NOLA HELDU 
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CIVICAN gune irisgarri bat da.
Libreki eta doan sar daiteke eraikinera eta erakusketetara.
Ikastaroetan eta tailerretan parte hartzeko, izena eman behar da aurretik.
Jardueretara sartzeko*, gonbidapena eskuratu behar da, jarduera hasi baino
ordubete lehenagotik hasita (bi gonbidapen gehienez pertsona bakoitzeko;
jarduera familientzat bada, lau gonbidapen gehienez pertsona bakoitzak). 
Jardueretan parte hartzeko, alta emanda egon behar da CIVICANen datu
basean. Edozein pertsona erregistra daiteke doan, nortasuna ziurtatuko
duen agiri ofizial baten bidez. Adingabeak gurasoez edo legezko tutoreaz

lagunduta bertaratuko dira. 
* Ikuskizun Publikoei eta Josteta Jarduerei buruzko martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legeak
arautua. 

13

Informazio puntua - Astelehenetik larunbatera, 09:00-21:00 
Programazio bulegoa - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 17:00-20:00  
Liburutegia (12 urtetik gora) - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:00-
21:00. Larunbata: 09:00-14:00
Haur liburutegia (3-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00. Larunbata:
10:00-14:00 eta 17:00-20:00. 
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00 eta 16:00-21:00. Larunbata:
10:30-14:00 eta 16:00-21:00. 

ORDUTEGIAK

JARDUERETARA SARTZEA 

Iruñeko erdigunean kokatua, CIVICANek gelak eta aretoak eskaintzen ditu era
guztietako ekitaldi eta jarduerak egiteko: hitzaldiak, aurkezpenak, ikastaroak, bilerak,
kontzertuak, sari banaketak, etab. 
CIVICANek doan uzten dizkie gelak helbide soziala Nafarroako Foru Erkidegoan
duten irabazi asmorik gabeko erakunde, instituzio, elkarte eta fundazioei, haien
helburuak bat badatoz Nafarroako Kutxa Fundazioarenekin eta laguntzak jaso
badituzte fundazioaren laguntza deialdietan. 
Gainera, gelak eta aretoak alokatu ahal dizkie ere (kostu bidez) xede komertzial bat
duten erakundeei, Nafarroako Kutxa Fundazioaren laguntzak jaso badituzte funda-
zioaren laguntza deialdietan.  

ARETOAK ERABILTZEN UZTEA ETA ALOKATZEA 
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GIZARTE EKINTZA 
jarduerak

Afrika ezinbestekoa partzuergoarekin lankidetzan egindako programa. 
Afrikako aktualitatea ezagutzeko konferentziak, erakusketak eta li-
teratura.

AFRIKA EZINBESTEKOA

ERAKUSKETA
Haur esklaboak.
Atzeko atea
Urriaren 16tik azaroaren 9ra. Atartea
> Ana Palaciosen proiektu dokumentala da
eta UNICEFen, La Caixa Gizarte Ekintzaren
eta Caja Navarra Fundazioaren
lankidetzarekin.
Zer gertatzen da haur batek esklabotzatik
ihes egin ondoren? Nola berreraikitzen da
haurtzaro hondatu bat? Lehen aldiz
dokumentatu dira munduan haur esklabo
gehien dituen Mendebaldeko Afrikan
salerosketaren biktima diren haurren
esklabotza, erreskatea, errehabilitazioa eta
euren familiei itzultzea. Proiektu
dokumental hori hiru urtetako lanari esker
egin da, Togo, Benin eta Gabonera
egindako lau bidaiarekin eta herrialde
haietan errealitate horrekin eta bere
protagonistekin bost hilabetez bizi izan
ondoren. Ana Palaciosek etendako euren
haurtzaroa berreskuratzeko “atzeko atea”
aurkitzea, irekitzea eta zeharkatzea lortu
duten berrogeita hamarretik gora haur
esklaboren bizitzako historia kontatzen du.
Ana Palacios (Zaragoza, 1972) kazetaria
eta argazkilari dokumentala da. Nazioarteko
zinema-produkzioan hamabost urtetik gora
lan egin ondoren, 2010ean lanbide-
ibilbidea aldatu zuen argazkilaritza
dokumentalerantz hainbat GKEren eskutik
komunitate ahulak bistaratuz.

ERAKUSKETAREN INAUGURAZIOA
ETA BISITA GIDATUA EGILEAREKIN 

Urriak 16, asteazkena, 18:30ean. 
Atartea

‘HAUR ESKLABOAK. ATZEKO ATEA’
DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA
ETA SOLASALDIA EGILEAREKIN

Urriak 16,  asteazkena, 19:30.ean.
Entzunaretoa
Dokumentalak hainbat adingaberen
istorioak kontatzen ditu eta esklabutzatik
irteteko prozesua, hezitzaile, politico,
erizain edo psikologoen esku-hartzeekin
lagunduta.
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GIZARTE EKINTZA 
jarduerak

MAHAI INGURUA 
Esklabo bihurtutako
haurtzaroa Afrikan
Urriak 17, osteguna, 19:30.
Entzunaretoa
> Parte-hartzaileak: Covadonga Orejas
(Carmelitas Vedruna), Maider Gabilondo
(UNICEF), Kossi Simeon Atchakpa
(kazetaria) eta Amaia Alonso (hezitzailea).
Kolaboratzaile UNICEF.
Afrikako adingabeen salerosketari eta
esklabotzari buruzko mahai ingurua eta
elkarrizketa: kausak, arduradunak eta
biktimak. Eta baita errealitate horretatik
irten eta euren bizitzak berreraiki
ditzaketen haurren esperientziak, lekuak,
laguntzak eta premiak ere.

MAHAI INGURUA
Afrikar emakumeak
Nafarroan
Azaroak 6, asteartea, 19:30.
Entzunaretoa
> Moderatzaile Javier Aisa (kazetaria).
Elkarrizketa Flor de África elkarteko
emakumeekin.
Euren bidaia, bizitza eta esperientziei
buruzko istorioak. Euren eguneroko
errealitatea eta aldarrikapenak: Nola
antolatzen dira? Zer pentsatzen dute euren
herrialdeei buruz? Eta Nafarroari buruz?

AFRIKA EZINBESTEKOA
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GIZARTE EKINTZA 
jarduerak
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GIZARTE EKINTZA 
jarduerak

IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA
Ekuatore Ginea
Azaroaren 5etik abenduaren 18ra.
Gazteen eta helduen liburutegia
> CIVICAN liburutegiak Afrikan barrena
ibilbidea egiten jarraitzen du. Oraingo
honetan, bidaia kulturalak Gineara
eramango gaitu, gurekin historia- eta
kultura-arloko loturak dituen herrialdera.
Erakusketa honetan hango egile
garrantzitsuenen obrak eta herrialde anaia
haren aberastasuna hobeto ezagutzen
laguntzen duten beste informazio-titulu
batzuk daude ikusgai.
(Irakurketa-gida liburutegiko web-orrian:
http://www.bibliotecapublicas.es/civican/)

AFRIKA EZINBESTEKOA

TOPAKETA
Ekuatore Ginea, atzokoa
eta gaurkoa
Azaroak 7, asteazkena, 19:30.
Entzunaretoa
> Sonia Fernández Quincocesek (LitERaFRica
blogaren editorea) Donato Ndongori (idazlea)
egindako elkarrizketa, herrialde hurbil bezain
ezezagunaren literaturari, kulturari, historiari
eta konpromisoari buruz.
El 12 de octubre de 1968ko urriaren 12an
Espainiaren Afrikako kolonia baten
independentzia gauzatu zen: Ekuatore
Ginearena. 50 urte igaro dira eta ahots asko
abiatu dira handik. Orain euren historia
kontatu nahi dute.  Horien artean Donato
Ndongorena nabarmentzen da, Ekuatore
Ginean izan den egilerik onenetako batena,
hain zuzen ere, narratiba, poesia eta
saiakerako izenburuak dituen obrari esker.
Inmaculada Díaz Narbona Afrikako
literaturako adituaren hitzetan, “nahitaezko
egilea da bere kalitate literarioagatik eta uko
egin ezin dion bere zintzotasun
ideologikoagatik".

TOPAKETA
Norbera eroa dela
jakitea
Azaroak 8, osteguna, 19:30. Entzunaretoa
> Ramón Esono Ebalé (marrazkilaria eta
artista), Pere Ortín (Altaïr aldizkariko
zuzendaria) eta Elvira Dyangani Osérekin
(Londresko The Showroom galeriako
zuzendaria).
Ekuatore Gineako Ramón Esono Ebalé,
marrazkilari, umorista grafiko eta
diseinatzailearen obra grafikoari buruzko
elkarrizketa. Komikien nazioarteko hainbat
lehiaketatan saritua izan da. Bere obra asko
bere herrialdeko , hau da, Ginea Ekuatoreko
erregimenaren aurka adierazten dira.
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GIZARTE EKINTZA 
jarduerak

TOPAKETA
Ikasi euripean
dantzan egiten.
Bizitza-metodoa
nire
gaixotasunaren
zorigaiztoaren
aurrean
Urriak 15, astelehena, 19:30.
Entzunaretoa
> Asier de la Iglesia, Ordizia-Basoa
Banaketak taldeko saskibaloiko
jokalari profesionalarekin, esklerosi
anizkoitza diagnostikatuta
duenarekin.
Asierri 29 urte zituela
diagnostikatu zioten esklerosi
anizkoitza. Irribarre egiten zuen
diagnostikoaren aurretik eta
diagnostikoa egiten du orain.
Aurrera jarraitzea eta daukana
balioestea da bere helburua.
Goiburua: ‘ez itxaron ekaitza
pasatu arte, ikasi euripean dantzan
egiten’. Bere hitzaldian, Asierrek
zuzen eta zintzo kontatuko digu
bere esperientzia.

ADEMNA Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren Elkartearekin lankidetzan
egindako programa.
Esklerosi anizkoitza duten pertsonek egunero jasaten dituzten
arazoak bistaratzea, bizi-kalitate hobea lortzeko soluzioak eskaintzea
eta gaixotasun horri buruzko eztabaida-foroak ezartzea dira Jardun
dezagun berriketan zikloaren helburu nagusiak.

JARDUN DEZAGUN BERRIKETAN
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GIZARTE EKINTZA 
jarduerak

ERAKUSKETA
Begira nirekin batera
Azaroaren 19tik abenduaren 7ra. Atartea
> El Molino Ikastetxearen argazkigintza-proiektua 2016/2017 ikasturtean sortu zen.
Ikasleek, kamerarekin, mundua beste modu batean ikusten ikasten dute. Inguratzen
dituzten gauza txikiak begirada desberdin batekin ikusten dituzte, eta errepikatuko ez den
une bat atzematen dute beste guztiekin partekatzeko. Argazkigintza baliabide bihurtzen da
komunikazioa, sormena, lana eta gozamena garatzeko. Teknikan bermatuta, ekimena,
autonomia eta zirrararen eta edertasunaren bilaketa indartzen dira. Erakusketa hori
inklusiorako gune bat da. Beraien sorkuntza ikusten ari diren pertsonekin konektatzen dute
gune horretan.

Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICAN zentro soziokulturalean
duen erakusketa-programak lurraldeko mapa soziala miatzen du,
hainbat entitatek pertsona kaltetuen alde egiten duten lana erakutsiz. 

CIVICAN ERAKUSKETAK: BEGIRA NIREKIN BATERA
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GIZARTE EKINTZA 
jarduerak

Zainduak eta
zaintzaileak egungo
gizartean
Azaroak 23, ostirala, 17:30. Entzunaretoa
> Esperanza Rayón Valpuesta, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Zerbitzu
Eginkizunetako Zientzia Fakultateko
Unibertsitateko Irakasle Titularrarekin.
Doktoreduna Madrilgo Complutense
Unibertsitatean
Bizi-itxaropena areagotu egin da gure
gizartean. 100 urte eta gehiago bizitzea ere
ohikoa izan litekeela esaten da…
Gizartea, gainera, sentsibilizatuago dago
mendeko pertsonak esparru guztietan
hobeto integratuak egon daitezen: lanean,
aisian, etab. Pertsonak “zaintzea” gero eta
beharrezkoagoa da, agian “sendatzea”
bezain beharrezkoa edo gehiago. Baina zer
ulertzen dugu zaintzeaz?
Nola zaindu gaitzaten nahi dugu? Zer aukera
daude? Eta erantzun posible horien aurrean,
geure buruari galdetuko diogu: prestatuta al
dago gizartea pertsonak zaintzeko?
Galdera horiek aztertu eta erantzunak
ematen ahaleginduko gara edo gazteak,
etorkizun hurbilean profesionalki koka
daitezkeen lan-ildoak proposatuko ditugu.

Etika, eguneroko
errealitatea
Abenduak 14, ostirala, 17:30.
3. ikasgela
> Ana Marta González, Nafarroako
Unibertsitateko Filosofian
doktorearekin. Gaur egun Filosofia
Moraleko irakaslea da Nafarroako
Unibertsitatean 
Esko entzuten da etikaz hitz egiten
Sarritan, testuinguru problematiko eta
negatiboetan agertzen da hitz hori.
Askotan esaten da eremu publikoan
etikarik ez dagoela edo aurrerapen
zientifiko eta teknologikoari lotutako
erronka etikoak aipatzen dira –
adibidez, medikuntzaren edo
robotikaren esparruan. Gure bizitzaren
alderdi etikoa agerikoa egiten zaigu
batez ere falta denean. Saio honetan,
etikak gure eguneroko bizimoduan
duen presentzia isilari buruz
ohartaraziko da: giza ongiari buruzko
ideia gutxi gorabehera esplizituaren
argitan egiten ditugun gure
sentimenduetan eta gure ohiko
gogoeta eta deliberazioetan. Ideia hori
modu kritikoan berrikusi behar da
egoitza filosofikoan

Nafarroako ikastetxeei zuzendutako hitzaldi programa, 
DBHko 4. mailako ikasleentzat.
Aldez aurreko izen-ematea Jakiunden: akademia@jakiunde.eus

JAKIN-MINA NAFARROA 2018-2019
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

Gauerdiko elkarrizketak literaturako bide desberdinetan barneratzen
da gogoeta egitera edo mundu urrun eta imajinatuetara bidaiatzera
gonbidatzen duten idazleen eskutik.
Diario de Navarrarekin lankidetzan egindako programa.
Sarrera doan, egun bereko 9:00etatik gonbidapenak jasota, edukiera
osatu arte.

GAUERDIKO ELKARRIZKETAK 

TOPAKETA
Bernardo Atxaga. 
Obabakoak baino hogeita hamar urte geroago
Urriak 19, ostirala, 23:30. Entzunaretoa
> Bernardo Atxaga (Asteasu, 1951) Ekonomia Zientzietan lizentziaduna Bilboko
Unibertsitatetik. Askotariko lanbideak izan zituen (euskara irakasle, irratiko gidoilari,
liburuzain, ekonomialari...) laurogeiko hamarkadako hasieran bere zeregina literaturara soilik
mugatu zuen arte. Beste batzuen artean, liburu hauek idatzi ditu: Obabakoak (1989),
Gizona bere bakardadean (1994), Bi anai (1995), Zeru horiek (1997), Soinujolearen semea
(2004), Zazpi etxe Frantzian (2009) eta Nevadako egunak (2013). Bere obra 32
hizkuntzatan irakur daiteke eta zinemara ere iritsi da. Euskaltzaindiako kide da eta Erlea
aldizkariko zuzendaria.
CIVICANen, Obabakoak idatzi aurreko kontuei buruz hitz egingo du, bere bizitzako
esperientziak adierazteko modua bilatzen ari zen garaiko kontuei buruz.

LITERATURA-TAILERRA
Idazteko lanaren alderdi 
praktikoa (Euskara)
Urriak 20, larunbata, 11:00etatik 14:00etara. 1. ikasgela
> Bernardo Atxagarekin. Euskaraz irakurtzeko eta idazteko
zaletasuna duten pertsonentzat. 
Edozein narrazio-motaren oinarrizko elementuak aztertuko dira bi
galderari erantzuteko helburuarekin: Nola eman mugimendua edo
erritmoa testu bati? Nola eman batasuna?
30 plaza
Sarrera librea, aurretik izena emanda CIVICANen.
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TOPAKETA

Antonio Muñoz Molina. 
Un andar solitario 
entre la gente
Azaroak 23, ostirala, 23:30. Entzunaretoa

> Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956)
Kazetaritzan lizentziaduna da eta Espainiako
Errege Akademiako kidea. 80ko hamarkadan
Ideal egunkarian aritu zen lanean zutabegile
gisa eta bere lehen liburua, El Robinson
urbano (1984), artikulu haien bilduma da.
2013an Letretako Asturias Printzea Saria
eman zioten. Bere lanen artean hauek dira
aipagarrienak: Beatus Ille (1986) bere lehen
nobela, El invierno en Lisboa (1987)
Kritikaren Saria eta Narratiba Sari Nazionala
lortzeko balio izan ziona, Beltenebros (1989)
bi urte geroago Pilar Mirók zinemara eraman
zuena, El jinete polaco (1991) Planeta Saria
lortzeko balio izan ziona, Los misterios de
Madrid (1992), El dueño del secreto (1994),
Plenilunio (1997), Ventanas de Manhattan
(2004), El viento de la luna (2006), La noche
de los tiempos (2009), Nada del otro mundo
(2011) edo Todo lo que era sólido (2013)
saiakera.
Antonio Muñoz Molinak Un andar solitario
entre la gente izeneko bere azken nobelari
buruz hitz egingo du CIVICANen. Liburuak
literaturako eta arte-munduko hiri-ibiltari
handien urratsak berregiten ditu, bizitzea
egokitu zaien garaia azaldu nahi izan
dutenenak.  

24

KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

GAUERDIKO ELKARRIZKETAK 
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

Pentsamendugunea eta eztabaidagunea da. Zientzia-, gizarte- eta
kultura-arloko hainbat protagonistak etorkizuneko gizarteak aurre
egin beharreko erronka nagusiak partekatzen dituzte ikusleekin.

CIVICAN TOPAKETAK

TOPAKETA
Josep María Esquirol.
Hurbiltasunaren eta grinaren
filosofia
Urriak 30, asteartea, 19:30. Entzunaretoa
> Duela hiru urte, La resistencia íntima izeneko lanarekin, Josep Maria
Esquirolek Espainiako saiakeraren panorama aberastu zuen. Saiakera
Sari Nazionala jaso zuen Bartzelonako
Unibertsitateko Filosofiako irakasle honek,
irakaskuntzan hogeita hamar urte egin
eta hamar bat idazlan argitaratu
ondoren, beste aurrerapauso bat
egin du giza bizitzak markatzen
duen «egurats zabalaren»
miaketan bere azken
saiakerarekin
La penúltima bondad. Topaketa
honetan, funtsezkoena den
giza izaera eta giza bizitza
ulertzeko moduari buruzko
zirriborroa egingo du, oinarri
horretatik abiatuta, ekintza
pertsonal eta komunitarioko bide
bat erakutsiko du, gaur egun
ohikoa denaren desberdina. «Bizi,
pentsatu eta maitatu» trilogia
gizakiaren ardatz gisa.
Josep María Esquirolek (Mediona, 1963) estatuko
eta Europako ikerketa-proiektuetan hartu du parte. Ehun bat artikulu
argitaratu ditu aldizkari espezializatuetan eta lan kolektiboetan. Eta
baita hamar liburu ere. Hauek dira aipagarrienak: El respeto o la
mirada atenta (Gedisa, 2006); El respirar de los días (Paidós, 2009);
Los filósofos contemporáneos y la técnica (Gedisa, 2011); La
resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de la proximidad
(Acantilado, Quaderns Crema, 2015) [Bartzelona Hiria Saria (2016)
eta Saiakera Sari Nazionala (2016)]; La penúltima bondad. Ensayo
sobre la vida humana (Acantilado, 2018).
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

TOPAKETA
Remedios Zafra. Internet eta feminismoa:
tecnologia beste ikuspegi batzuetatik
Abenduak 12, asteazkena, 19:30. Entzunaretoa
> Topaketa honetan, Internet eta feminismoaren arteko loturatik
ondorioztatutako irakurketa desberdinak jorratuko dira jardun artistiko eta
politiko ziberfeministatik abiatuta. Zientzian eta teknologian erreferente izan
diren emakumeen artean eta laurogeita hamarreko hamarkadatik digitalizazioa
feminizazioaren eta mundu konektatu batean espero dugun botere
horizontalaren analogia ona dela aldarrikatu duten obra sortzaile, estrategia eta
kolektiboen artean ibilbidea egingo da. Estereotipoak iraultzeko edo berresteko
esparru gisa pantailek duten indarrari buruzko irakurketa desberdinak ikusiko
dira, baina baita emakumeen arteko itun berritu baten motor gisa sareko
konexioak duen indarrari buruz ere.
Remedios Zafra idazlea da eta kultura garaikidearen eta feminismoaren
azterketa kritikoan eta sareen sorkuntzan eta identitate-politiketan
espezializatutako teorialaria ere. Artean doktorea, Gizarte eta Kultura
Antropologian eta Arte Ederretan lizentziaduna da, ikasketak egin ditu Filosofia
Politikoan eta Sorkuntza Masterra du. Saiakera-arloan duen corpus zabalak sari
asko jaso ditu, esaterako, Saiakerako Anagrama Saria eta El Estado Crítico Saria
El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital (2017) lanagatik,
edo Saiakerako Malaga Saria eta Letretako Ikusleen Saria (h)adas. Mujeres que
crean, programan, prosumen, teclean, (2013) lanagatik, beste batzuen artean.
Liburu hauen egilea ere bada: Ojos y capital, Los que miran, Despacio, Un
cuarto propio conectado, Lo mejor (no) es que te vayas eta Netianas.
N(h)acer mujer en Internet.

CIVICAN TOPAKETAK
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Departamentuarekin, Tuterako udalarekin eta Navarra Film Com-
mission-ekin lankidetzan, ANIMATIC animazio-zinemaren erakusketa
antolatu du. Erakusketak hamaikagarren edizioa beteko du eta zi-
nema-kategoria horren inguruko filmak, sorkuntza-prozesuak eta
errealitatea jendeari hurbiltzea du xede.  

ANIMATIC 2018 – ANIMAZIO-ZINEMAREN
NAZIOARTEKO ERAKUSKETA 

ANIMATIC LABURREAN

Laburrean 1
- Azaroak 14, asteazkena, 20:00etan. 

CIVICAN Entzunaretoa

- Azaroak 14, asteazkena, 20:15ean. 
Tuterako Moncayo zinemak

Laburrean 2
- Azaroak 15, osteguna, 20:00etan. 

CIVICAN Entzunaretoa

Laburrean 3
- Azaroak 16, ostirala, 20:00etan. 

CIVICAN Entzunaretoa

- Azaroak 16, ostirala, 20:15ean. 
Tuterako Moncayo zinemak

Bloeistraat, Zuz.: Nienke Deutz.
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

ANIMATIC EN LARGO

Torrey Pines
- Azaroak 14, asteazkena, 18:00etan. 

CIVICAN Entzunaretoa
Zuzendaria: Clyde Petersen. 

AEB, 2016

Lu over the wall
- Azaroak 15, osteguna, 18:00etan. 

CIVICAN Entzunaretoa 
Zuzendaria: Masaaki Yuasa. 
Japonia, 2017

Loving Vincent
- Azaroak 16, ostirala, 18:00etan. 

CIVICAN Entzunaretoa
- Azaroak 16, ostirala, 18:00etan. 

Tuterako Moncayo zinemak 
Zuzendaria: Dorota Kobiela, 
Hugh Welchman. Polonia, 2017

Isla de perros
- Azaroak 17, larunbata, 19:00etan. 

CIVICAN Entzunaretoa
- Azaroak 14, asteazkena, 18:00etan. 

Tuterako Moncayo zinemak 
Zuzendaria: Wes Anderson. 
AEB, 2018

ANIMATIC 2018

Torrey Pines, Zuz.: Clyde Petersen.
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

ANIMATIC HEZTEN
‘Animazio bidez
irakasten’ ikastaroa
DBHko irakasleentzat, 14, asteazkena
eta 15, osteguna 17:00etatik
20:00etara. 1. ikasgela

20 plaza
Irakasten: El Bombeto
Izen-em: http://formacionprofesorado.
educacion.navarra.es/web/

1. saioa (14, asteazkena)
1- Animatzea: “gauzak mugitzea” baino
gehiago
“Play” botoia sakatzean, hainbat elementu
bakarrik mugitzen diren itxura sortzeaz
haratago, animatzea elementu horiei bizia
ematea da. Bizi hori eman ahal izateko
kontuan hartu behar dugun guztia
animatzeak berezi izatearen benetako zioa
da, eta ikasgelan animatzeari zentzua
emango diona!
2- Eta hori, nola aplikatuko dut
ikasgelan?
“Irakasle bakoitzak bere liburuxka du”, eta
ikastetxe bakoitzak bere baliabideak.
Ikasgeletan animazioa aplikatzeko aukera-
sorta zabala ikusiko dugu,
planteamenduetatik postprodukzioraino,
stop-motion eta marrazki bizidunen
azpiteknika aplikagarrietatik pasatuz.

2. saioa (15, osteguna)
3- Ikasitakoa aplikatzen
Taldeka eta marratutako jarraibideei
jarraituz, bertaratutakoek ikasgeletan
aplikatu ahal izango diren ariketak egingo
dituzte bezperan irakatsitakotik abiatuta.

ANIMATIC 2018

ANIMATIC FAMILIAN

Lightpainting biziduna
Lagundutako 8 eta 12 urte bitarteko
umeentzako tailerra.
Azaroak 17, larunbata

1. taldea, 11:00etatik 12:00etara. 3.
ikasgela.
2. taldea, 12:00etatik 13:00etara. 3.
ikasgela.

10 plaza
Irakasten: El Bombeto, Gloria Lehen
Hezkuntzako irakasleak eta Quim stop-
motioneko animatzaile profesional eta
animatzaile-prestatzaileak osatua.
Izen-ematea aldez aurretik CIVICANen. 

> Tailer honetan arkatz oso bereziekin
marraztuko dugu, arkatz optikoekin. Eta,
gainera, airean! Argazkigintzako teknikarik
liluragarrienetako bat, lightpainting
izenekoa, stop-motion pixilazioarekin
batuko dugu mugitzen diren argi-eszena
magikoak sortzeko.

Familiako film laburrak
- Azaroak 17, larunbata, 17:30ean. 

CIVICAN Entzunaretoa
- Azaroak 26, larunbata. 18:00etan.

Tuterako Moncayo Zinemetan
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

ANIMATIC HEZTEN
Eskola-umeentzako
animazio-
erakusketak
IRUÑEA
DBHko 3. eta 4. mailako eta
Batxilergoko ikasle-taldeentzako
saioak, azaroaren 15ean, osteguna
eta 16an, ostirala, 09:00etan,
11:00etan eta 13:00etan 
Entzunaretoa

TUTERA: 
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako
eta DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailako
ikasleentzako saioak.
Azaroaren 14an, asteazkena, 15ean,
osteguna eta 16an, ostirala,
11:00etan.
Moncayo Zinemak

Izen-ematea aldez aurretik Iruñeko
CIVICANen (Tel. 948 222 444)

ANIMATIC TOPAKETAK 
Horrela egin zen  
‘Un día más con vida’
Azaroak 16, ostirala, 11:00etan. 
3. ikasgela
> Amaia Remírez García (Kanaki Filmseko
produktorea 2009tik) eta Adrián de la
Fuenteren eskutik (Zuzendaria, jatorrizko
ideiaren egilea, koproduktorea, editorea eta
argazki-zuzendaria).
Film animatuak eta komikiak elkartu egiten
dira batzuetan asmatutako istorio bitxiekin.
Baina alderdi animatuan ezagutzen dugun
pertsonaia irudi errealeko filmean hezur eta
haragizkoa agertzen denean, animazioa guk
uste genuena baino askoz sakonago egiten da. 
Un día más con vida mundu desberdinen
nahasketa berritzailea da: irudi errealeko
metrajea, film luzearen muntaketa, nobela
grafikoarekin antza, thrillerra, akzioko
sekuentzia animatuak eta deliriozko ikuspenak
eta ikuspen surrealistak. Bostehun pertsona
baino gehiagok osatutako nazioarteko taldea
aritu da lanean proiektu ikaragarri honek bizia
har zezan.

ANIMATIC 2018
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

ANIMATIC OPEN SPACE

ANIMATIC 2018

ANIMATIC pantaila irekia
Azaroaren 14tik 17ra. 
CIVICANeko atartea
> CIVICANeko atartea eremu ireki bihurtzen da
animazioaren mundura hurbildu nahi duen
ororentzat. ANIMATICen aurreko edizioetan
aurkeztu diren lan batzuk etengabe proiektatuko
dira.

ANIMATIC. Animazioko
zinemaren panorama
Azaroaren 14tik 17ra. Civican liburutegia
> Liburutegiko erakustaltzariek animazioko
zinema-bilduma zabaleko gauzarik onenak dituzte
ikusgai: Europako eta Ipar Amerikako produkzioak,
Japoniako anime-ak, film luzeak edo telesailak eta
ikusle guztientzat.
(Irakurketa-gida liburutegiko web-orrian:
http://www.bibliotecapublicas.es/civican/)

ANIMATIC INDUSTRY
Azaroak 14, asteazkena, 10:00etan. 
CIVICANen
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

Esperimentatu 
eta animatu
Azaroak 16, ostirala, 18:00etan. 
CIVICAN atartea
> CIVICANeko atartea eremu
interaktiboa bihurtuko da. Eremu
horretan, animazioaren munduko
hainbat espezialistak euren lana
erakutsiko dute eta jarduera
parte-hartzaileak eskainiko
dituzte ikusle guztientzat.
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak eta Baluarte Fundazioak Nafarroako
Orkestra Sinfonikoaren (NOS) denboraldiko kontzertuak ikus-
entzuleei hurbiltzea proposatzen dute, entzunaldi komentatuen
bidez eta artistekin bilduz. Jarduera hori asteazkenetan egingo da,
zikloko kontzertuen aurretik eta horien interpretazioa eta gozamena
hobetzeko gakoak emateko balioko du. 

ENTZUNALDI GIDATUAK

ENTZUNALDI KOMENTATUA
Lehenengo saioa:
NOSren denboraldiko I. zikloa
Abuztuak 3, asteazkena, 19:30ean. 3. ikasgela
Irakaslea: María Setuáin, neurketa musikaleko irakasle
espezialista.
Egitaraua: Ludwig van Beethoven, 1. Sinfonia, Do maiorrean,
opus 21 / Wolfgang Amadeus Mozart. Meza Do minorrean K
427 (417a) “Nagusia”
Zuzendaria: Manuel Hernández Silva.
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak

ENTZUNALDI KOMENTATUA
Bigarren saioa:
NOSren denboraldiko IV. zikloa
Azaroak 21, asteazkena, 19:30ean. 3. ikasgela 
Irakaslea: María Setuáin, neurketa musikaleko irakasle espezialista.
Egitaraua: Juan Crisóstomo Arriaga. O salutaris hostia / Richard Strauss.
Die Tageszeiten, opus 76 (hautespena) /Edvard Grieg Landkjenning, opus
31 / Francisco Ibáñez Iribarria. Araba abesbatzaren tema herrikoien suitea /
Franz Liszt. Fausto Sinfonia, S 108 (hautespena: hirugarren mugimendua,
amaierako koda) / Robert Schumann. 4. Sinfonia, Re minorrean, opus 120.
Zuzendaria: Juanjo Mena.

ENTZUNALDI KOMENTATUA
Hirugarren saioa: NOSren denboraldiko
V. zikloa
Abenduak 19, asteazkena, 19:30ean. 3. ikasgela
Irakaslea: María Setuáin, neurketa musikaleko irakasle espezialista.
Egitaraua: Richard Wagner, obertura / Edvard Eigar, Biolontxelo eta
orkestrarako kontzertua Mi minorrean, opus 85 / Bedrich Smetana. “Nire
aberria”: Vysherad, Bohemiako baso eta belardiak, Moldava.
Zuzendaria: Christoph König.

ENTZUNALDI GIDATUAK
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HEZKUNTZA
jarduerak

TOPAKETA
Hezkuntza
emozionala
eta ongizatea
Urriak 22, astelehena,
19:00etan. Entzunaretoa
> Jon Berastegi, Euskal Herriko
Unibertsiteteko (EHU) irakaslea
eta Hezkuntza
Psikopedagogikoan doktorea 
Hezkuntza emozionalak
autoezagutzaren eta
autoestimuaren garapena
proposatzen ditu autokontrol
emozionala, emozio negatiboen
pertzepzioa eta emozio
positiboen eta, ondorioz,
zorionaren garapena
ahabidetzeko baldintza gisa.
Erronka horietako bat
“zoriontsu izaten irakastea” da.
Jon Berastegi hezkuntza-
estrategiak eta indarkeriarik
gabeko metodoak hartzeko
aukera ematen
duten
prestakuntza-
programa eta
-ekintzen
alde ageri da. 

TOPAKETA
Pedagogia ikusezinak:
Artea gauzak egiteko 
modu bat da 
Azaroak 27, asteartea, 19:00etan. Entzunaretoa
> Nola irauli hezkuntza ‘izan behar duena’ ‘izan
daitekeenaren’ aldeko inertzia tradizionaletatik? Nola
txertatu gauzak egiteko beste modu batzuk?
Hezkuntza-arlokoa pentsamendu artistikotik
egituratzeak ezagutza eraikitzeko modu alternatibo
bat ematen du pentsamendu logiko-arrazional
nagusiaren aurrean. Artea eskolan gauzak egiteko
modu gisa ulertzea eta txertatzea eta ez egiten den
gauza baten gisa, ikasteko grina sustatzearen aldeko
apustua da; pentsamendu propio eta emantzipatua
garatzea da; bizitza kapitalaren aurrean lehenestea
da; ziurgabetasunean bizitzen ikastea da; geure
biografiak sortzea da… Azken batean, boterearen
kontakizunekiko desobeditze-ariketa kritikoa da,
justizia soziala bilatzen duena.  
David Lanauk koordinatuko du saioa. David Lanau
Giza Zientzietan lizentziaduna da eta Arte
Hezkuntzari buruzko Ikasketa aurreratuetan
diplomaduna (IAD) Madrilgo Complutense
Unibertsitatetik. Artea+hezkuntza Pedagogia
Ikusezinak kolektiboaren baterako sortzailea da,
bitartekaritza-programak garatzen ditu erakunde
kulturaletan eta arte- eta hezkuntza-produkzioaren
arteko rol eta estrategia hibridoei buruz ikertzen du,
berrikuntza pedagogikorako eta eraldaketa
sozialerako agente gisa hartuta. Madrilgo Hiltegia
Hezkuntza Taldeko koordinatzailea da eta pegagogia
feministen eta zaintzen politiken ikuspegitik
egindako “Nola egin dezakete lan elkarrekin kultura-
eta hezkuntza-erakundeek?” galderaren inguruko
ikerketa kolaboratzaile batean hartzen du parte.

Nafarroako Kutxa Fundazioak, bere zentro soziokulturalean, ideiak
garatzeko hezkuntza-eremua egiteko asmoa du, gazte, guraso eta
hezitzaileen prmiak gogobetetzeko helburuarekin. Izaera berritzailea,
sormena eta lan egiteko modu berriak sustatu nahi dira, hezkuntza-
prozesuan nahasita dauden agenteen artean ezagutza trukatzeko
sare bat sortzeko.

INKUBAGAILUA – HEZKUNTZA-EREMUA
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HEZKUNTZA
jarduerak

Filosofiak eta ideiek Pentsamenduaren gelan aurkitzen dute ezta-
baidarako eta gogoetarako lekua, hain zuzen ere, adituek eta
irakasleek koordinatuta herritarrek parte hartzeko foroetan.
ANAFIE Nafarroako Filosofia Elkartearekin lankidetzan egindako
programa.

PENTSAMENDUAREN GELA

EZTABAIDA-GELA
Libreak AL gara
benetan?
Aukeramenaren arazoa
filosofiaren eta
zientziaren ikuspegitik
(Euskara)
Urriak 24, asteazkena, 19:30ean. 3.
ikasgela
> Agustín Arrieta, EHUko irakasleak
koordinatuko du saioa.
Gizakiok gure ekintzekiko erantzukizuna
dugu; horregatik, ekintza horietako batzuk
goraipatu eta saritu egiten dira eta beste
batzuk, alderantziz, zigortu edo
kondenatu. Kontua da erantzukizun hori
eraginkorra izan dadin askatasunez jokatu
behar dugula. Antza denez, gizakiok
(gainerako animaliak edo androideak ez
bezala) libreak gara zentzu horretan. Hala
al gara benetan? Gaur egun, zientzietan
jatorria duten zenbait argudiok eztabaida
areagotu dute. Solasaldi honetan
komentatuko ditugu eztabaida klasiko eta
garaikide honen alderdi polemiko batzuk.
Jarduera euskaraz izango da.

TOPAKETA 
Noraino azal dezake
zientzia naturalak giza
gogamena?
Azaroak 20, asteartea, 19:30ean.
Entzunaretoa
> Juan Arana, Sevillako Unibertsitateko
Naturaren Filosofiako katedradunarekin.
Filosofiaren munduko eguna dela eta,
zientziaren kezka berrienetako bati
lotutako gai bat planteatu da, egungo
eztabaida filosofikoko korapilatsuenetako
bat: azaldu al daitezke gizakien gogamen-
bizitzaren alderdi eta dimentsio guztiak
natur-zientzien metodoekin eta
kontzeptuekin?  Gai horren inguruko
desafio gogor eta liluragarrienetakoen
artean dago kontzientziaren fenomenoa,
azalpen naturalistaren mugak gainditu
egiten dituela dirudiena… baina baita beste
edozein azalpen-motarenak ere.
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INGURUMENA
jarduerak

LABORATEGIA
Eraikin ibiltariak
Urriak 6, larunbata, 18:00etan. Patioan
Koordinatzaile: Maushaus,  
Arkitektura-tailerra
> Eremu publiko ona garapen berriak
sortzeko ahalmena duena dela esaten da,
etxeak, auzo-erkidegoak, hartzen gaituen
natura eta hiria erlazionatzeko moduan
eraginez. Ingurune naturalera egokitzeak,
arteak, jokoak, pertsonen arteko erlazio-
guneek … funtsezkoak izan beharko lukete.
Hiriko laborategi honetan, bakoitza bere
eraikin-jantziarekin, hasiera batean
etxebizitzak soilik hartuko dituen hiriaren
zati bat simulatuko da, haiek egituratuz eta
automobilekin itoz egoera erlazionatu eta
arinduko duten espazio publikoen premia
eragiteko.
Parte-hartzea doan, aldez aurretik
CIVICANen izena emanda

LABORATEGIA
Teilatuak
Azaroak 10, larunbata, 18:00etan. 3.
ikasgela 
Koordinatzaile: Maushaus,  
Arkitektura-tailerra
> Tailer honetan eraikinen txapelak
aztertuko dira eta, gizakiek eramaten
dituztenak bezala, oso forma
desberdinekoak izan daitezkeela ikusiko
da, baina beti helburu berarekin: hotza,
euria edo eguzkiaren gehiegizko
berotasuna burura ez iristea. Ura lurreraino
eror daitekeela ikusiko da eta, estalki-
planoak aukera ematen digunean,
igerilekuak, parkeak, baratzeak edo
tximinia eroak egon daitezke gure
teilatuetan.
Geure txapel-teilatua diseinatu eta eraikiko
dugu, gure irudimena aske utzita. Antenak,
tangak, eguzki-plakak… eta zerutik
erortzen zaizkigun baliabide naturalak
modurik onenean aprobetxatzeko
bururatzen zizkigun guztia gehituko dugu.
Parte-hartzea doan, aldez aurretik
CIVICANen izena emanda

Nafarroako Kutxa Fundazioak hirian esku hartzeko laborategiak
sustatzen ditu, 4 eta 11 urte bitarteko seme-alabak dituzten fami-
lientzakoak. Laborategietan parte hartzen dutenek euren hiria
(bir)pentsatuko dute jasangarriago egiteko.

BIZI NAIZEN HIRIA (BIR)PENTSATU
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CIVICAN FAMILIA 
jarduerak

ESPERIENTZIA
Solete
Urriak 13, larunbata, 17:30etik
18;30era. 3. ikasgela
10 hilabetetik 4 urtera bitarteko
haurrak dituzten familientzako
dantza- eta antzerki-proposamena.
La Clá konpainia.

> Solete haurrei
dantza eta

antzerkia modu
soil eta argian
hurbildu nahi
dizkien obra
da. Hitzak
entzun egiten
dira, haien
esanahia

ulertzeak
garrantzi

handiegirik izan
gabe.Mugimenduek

eta hitzek, isiltasunek
eta begiradek daramatzaten asmoek
hartzen dute protagonismoa. Solete
ez da soilik dantzari baten soloa…
Solete eguzkiarekin egiten den duoa
da.

Nafarroako Kutxa Fundazioa lehen haurtzaroko jendeaz arduratzen
da proposamen eszenikoen eta murgiltze-esperientzien bitartez, 6
hilabete baino gehiagoko haurrak dituzten familientzako sorkuntza-
gune batean.

NIRE LEHEN ALDIA
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jarduerak

IKUSKIZUNA
Bertsoak zure leihoan
Azaroak 3, larunbata, 18:00etan.
Entzunaretoa
3 urtetik aurrerako haurrentzako
txotxongilo-proposamena. 
Proyecto Caravana konpainia.
> Poesia katedraduna eta Poema haren
bekaduna erakusketa berazi batekin
datozkigu: museo zahar eta kamalastra
batean bizia hartzen duten poema eta
bertsotan idatzitako ipuinen bilduma.
Guztia ordenan jartzeko bertsoak euren
leihoetan, txotxongiloak erretauletan eta
ilusioak agertoki gainean jarri beharko dira.
Ikuskizun dinamiko eta parte-hartzailea da.
Eskularru, marotte, objektu eta maskaraz
hornitutako txotxongiloak gauza guztiei
errima jartzen dien talde berezi honetako
pailazo intelektualarekin batera bizi dira.

IKUSKIZUNA
Egin korrika, Pailazo,
egin korrika (Euskara)
Abenduak 1, larunbata, 18:00etan.
Entzunaretoa
3 urtetik aurrerako haurrentzako
txotxongilo-proposamena. 
Panta Rhei konpainia.
> Pailazok zeregin bakarra du bizitzan:
zoriontsu izatea eta gainerakoak zoriontsu
egitea. Baina egun txar batean, berak eta
bere peluxe eta jostailu abandonatuen
taldeak zakarrontzian bukatuko dute,
arrisku bizian. Pailazo hirian barrena
joango da korrika, laguntza bila. Hiriko mila
arriskuri iskin egingo die eta nahi bai baina
lagundu ezin dioten ume gatibu eta
zelatatu asko aurkituko ditu.
Bizitzak proban jartzen ditu ameslari
handiak, baina Pailazo, bere ekimenarekin
eta bizitasunarekin, eskuzabaltasunaren
eta elkartasunaren bere idealaren atzetik
doa korrika.

Modu ludiko eta pedagogikoan eta formatu eta estilo desberdinen
bitartez, antzerkia edo musika moduko arte-adierazpenak eskaintzeko
xedez familiei zuzendutako jarduera eszenikoak.

FAMILIA ESZENARA
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CIVICAN FAMILIA 
jarduerak

Infartuzko ipuinak
Urriak 3, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Sergio de Andrésen eskutik

Gaztaina erreak eta
ipuinak (Euskara)
Urriak 17, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Juan Luis Napalen eskutik

Liburutegikoak
Urriak 24, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Sergio de Andrésen eskutik

The dream factory
Urriak 31, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Virginia Morionesen
eskutik

Ipuinak 
barra-barra
Azaroak 7, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Sergio de Andrésen eskutik

Flobin eta txano
magikoa (Euskara)
Azaroak 14, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Xabi Flamariqueren eskutik

Udareak, kakiak,
txirimoiak eta ipuin
zaporetsuak 
Azaroak 21, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Virginia Senosiáinen
eskutik

Upside down
world
Azaroak 28, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Virginia Morionesen
eskutik

Ipuinak
arrapaladan
Abenduak 12, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Sergio de Andrésen eskutik

Elurrezko panpinak
kontatzen
Abenduak 19, asteazkena,
18:00etan. Haur
liburutegia
> Virginia Morionesen
eskutik

4 urtetik gorako haurrentzako jaurduera*. Asteko hitzordua liburuetako
istorio eta pertsonaia erakargarrienekin. Oso hurbiletik entzuteko is-
torioak, liburutegiko liburuen artean.

*Jarduera hau 4 urtetik gorako haurrentzat da. Haurrekin etorritako helduak eta ume
txikiagoak liburutegi kanpoan geldituko dira saioa amaitu arte. Saioak irauten duen
denboran (18:00-19:00), liburutegiko langileak arduratuko dira haurrak zaintzeaz.
19:00etatik aurrera, liburutegiko gainerako jarduerei eta ohiko zerbitzuei berrekingo
zaie. 

IPUINAREN ORDUA
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LABORATEGIA
Egiptoko kartutxotik
familiako armarrira
Azaroak 24, larunbata, 18:00etan. 3.
ikasgela 
Koordinatzaileak: Blas Campos,
pedagogoa, eta Lola Azparren, Arte
Ederretan lizentziaduna, BIDARIkoak.
6-12 urteko haurrak dituzten
familientzat.
> Sorkuntza plastikoko eta narratibako
tailerra. Parte-hartzaileek  familiako
armarri bat edo Egiptoko kartutxo bat
diseinatuko dute, familia irudikatzen duten
nolakotasunak eta balioak jasotzen
dituena. Kontakizun batek edo abesti batek
lagunduko diote.
Familia bakoitzaren noblezia identifikatzen
duten sinboloak ikusarazteko balio duen
familiako lankidetza-esperientzia.
Parte-hartzea doan, CIVICANen aldez
aurretik izena emanda

LABORATEGIA
Bideak egiten
Abenduak 15, larunbata, 18:00etan. 3.
ikasgela
Koordinatzaileak: Ana Rosa Sánchez,
arteterapeuta, eta Nora Otsoa de Olza,
dantzaterapeuta
6-12 urteko haurrak dituzten
familientzat.
> Dantza eta sorkuntza plastikoko tailerra
familientzat. Mugimenduaren, trazuaren
eta eskulturazko eraikuntzaren bitartez,
pieza kolektibo bat sortuko da.  
Hauek dira tailerraren helburuak:
dantzaren eta plastikaren bitartez
interakzioa sustatzea zentzu kolektibo eta
erlaziozkoan; espazioarekiko eta mugitzen
ari den gorputzarekiko ibilbideen ideiara
hurbiltzea; eta parte hartzen duten
familien arteko harremanak bideratzea,
aniztasunari eta integrazioari balioa
emanaz.
Parte-hartzea doan, CIVICANen aldez
aurretik izena emanda

Nafarroako Kutxa Fundazioak familiako sorkuntza artistikoa indartu
nahi du. Neska-mutilek, lagunduta, helburuak zabaltzen lagunduko
dien esperientzia berriak biziko dituzte. Ekintza ludiko eta parte-
hartzaileak ezagutza berriak hartzeko eta jakin-mina indartzeko.

MURGILTZE ARTISTIKOKO LABORATEGIAK
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CIVICAN LIBURUTEGIA 
jarduerak

Udazkenarekin batera, errutinen erritmo ordenatura itzultzen gara,
aktualitatearekin berriro konektatzen dugu eta lehengo zaletasunak
berreskuratzen ditugu. Zorionez, irakurketari esker, beste paisaia
batzuk miresten jarrai dezakegu eta abentura zirraragarriak bizi.
Deskubritu gure irakurketa-iradokizunak eta deskargatu gidak libu-
rutegiko web-orrian:

IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

Maila handiko liburuak
Urriaren 1etik 31ra. 
Haur liburutegia
> Ikasturte-hasiera gogorra izaten da,
baina aurki sortzen dira milaka pasadizo
jostagarri eskolako bizitza samurrago
egiten dutenak. Eskolari eta bertako
abenturei buruzko liburu eta film asko
daude; batzuk ikastetxe arruntetan
gertatzen dira, baina badira ipuinetako
pertsonaia askok ikasten duten eskola
liluragarriak ere: animalia basatiak,
magoak, sorginak… denok eskolara!

Fantasiazko akademiak 
Urriaren 1etik 31ra. 
Gazte eta helduen liburutegia
> Magia-eskolak, banpiro-barnetegiak,
mamu-institutuak… Zabalik dago ikastetxe
beldurgarrienetan “matrikulatzeko” epea.
Tramitea erraza da: orrialdeak ireki eta
irakurketan murgildu. Emozio-gose diren
gazteentzako literatura-iradokizunak
aurkezten ditugu. Mundu akademikoa
eramangarriagoa izan daiteke irudimen-
dosi on batekin. Nork eman nahi du izena?
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IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

Kopa artean irakurtzea 
Urriaren 1etik 31ra. Gazte eta helduen
liburutegia
> Mahatsa biltzeko garaia da eta
liburutegian geure uzta berezia prestatu
dugu: ardoari eta ardo-barietateei buruzko
irakurketa-sorta bat, dastaketaren eta
uztartzearen sekretuekin batera. Gainera,
fikziozko liburuak aurkeztuko dira. Ardo
eta pattarrez lagunduta zerbitzatzen dira
haien argudioak. Zuhurtziazko neurririk
gabe irakur daitezke. Zapore biziko baina
gradu gutxiko liburuak dira.

Nafarroa “txikia”
Azaroaren 5etik abenduaren 18ra.
Haurren liburutegia
> Obra erakargarri eta iradokitzaileak gure
lurraldea hobeto ezagutzeko: Erdi Aroko
errege handien historiak, paseoak paisaia
ezezagunetan barrena, antzinako
elezaharrak eta tradizioak… Nafarroa
emozio- eta misterio-iturri agorrezina da.
Aurki ezazu liburuetan!

Ekuatore Ginea 
Azaroaren 5etik abenduaren 18ra.
Gazteen eta helduen liburutegia
> “Afrika nahitaezkoa” jardunaldiekin
batera, liburutegiak aldameneko
kontinentean barrena bidaiatzen jarraituko
du. Oraingo honetan, bidaia kulturalak
Gineara eramango gaitu, gurekin historia-
eta kultura-arloko loturak dituen
herrialdera. Erakusketa honetan hango
egile garrantzitsuenen obrak eta herrialde
anaia haren aberastasuna hobeto
ezagutzen laguntzen duten beste
informazio-titulu batzuk daude ikusgai.
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IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

ANIMATIC.
Animazioko zinemaren
panorama
Azaroaren 14tik 17ra. Liburutegiak
> Liburutegiko erakustaltzariek animazioko
zinema-bilduma zabaleko gauzarik onenak
dituzte  ikusgai: Europako eta Ipar
Amerikako produkzioak, Japoniako
animeak, luzemetraiak edo telesailak eta
ikusle guztientzat.

Urteko liburuak
Abenduaren 19tik urtarrilaren 19ra.
Liburutegiak
> Gure liburutegiak apalategiak
berritasunez beteta agurtuko du urtea.
Berritasun horiek azken hamabi hilabete
hauetan jasotako obra guztien artean
interesgarrienak dira. Askotariko literatura-
eskaintza, gustu desberdinetarako eta adin
guztietarako.
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Liburutegiak irakurketako zazpi klub koordinatzen ditu: lau hel-
duentzakoak (bi literatura orokorrekoak –bata euskaraz eta bestea
gaztelaniaz-  eta beste bi espezializatuak –historia- eta bidaia-lite-
raturan eta haur- eta gazte-literaturan-) eta hiru txikientzakoak
(gazteak, umeak eta haurrak).
Klub horietako kide izateko eta solasaldietan parte hartu ahal izateko,
aldez aurretik eman behar da izena liburutegian.
Hiruhileko honetan, gure solasaldi batzuek Afrikako literatura miatuko
dute berriro, ‘Afrika nahitaezkoa’ zikloarekin batera. Aurreko urteetan
bezala, solasaldi horiek koordinatzeko eta begirada fokuratzen la-
guntzeko Sonia Fernández Quincoces LitERaFRicAs blogaren edito-
rearen laguntza dugu. Ziklo horretan “Afrika Etxea” elkarteak ere la-
gundu du hainbat liburu emanda.

LITERATURA-SOLASALDIAK
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Kafea liburuekin:
Afrikako haurtzaroak
Genero guztietako literatura jende
helduarentzat.
Koordinatzailea: Villar Arellano.
Asteartea, 18:00etan. 1. ikasgela
> Kongoko 70eko hamarkadako
unibertsora hurbildu ondoren, Sonia
Fernándezek Amkulleleko unibertso
berezira eta Hampaté Bâren
jakinduriara gidatuko gaitu. Hauxe esan
zuen Bâk: “Afrikan, adineko bat hiltzen
denean, liburutegi bat erretzen da.”

• Urriak 9, asteartea:
Mañana cumpliré veinte años,
Alain Mabanckourena. 

• Azaroak 6, asteartea: Amkullel.
El niño fulbé, Ahmadou Hampaté
Bárena. Sonia Fernández
Quincoces eta CIVICANeko
beste irakurketa-klub batzuetako
parte-hartzaileen eskutik.

Itaka. Afrikako
haurtzaroak
Historia- eta bidaia-literatura
Koordinatzailea: Rebeca Erro
Asteartean, 18:00etan. 1. ikasgelan
> Maliko Hampaté Bâk emango dio
hasiera irakurketen ziklo honi, bere
haurtzaroko eta nerabezaroko
bizipenak biltzen dituen liburu batekin.
Ondoren, 70eko hamarkadako Kongora
joango gara Sonia Fernándezekin
batera Alain Mabanckouren literatura-
unibertso aberatsa aztertzeko.

• Urriak 23, asteartea: 
Amkullel. El niño fulbé,
Ahmadou Hampaté Bárena.

• Azaroak 20, asteartea: 
Mañana cumpliré veinte años,
Alain Mabanckourena. Sonia
Fernández Quincoces eta
CIVICANeko beste irakurketa-
klub batzuetako
parte-hartzaileen eskutik.

> AFRIKAKO HAURTZAROAK. Afrikara urtero egiten dugun
bidaiak literatura eta bizitza ulertzeko beste modu batzuetara hurbildu
gaitu. Kasu honetan egileen haurtzaroa eta gaztaroa testuinguru oso
desberdinetan gogoratzen dituzten obrei erreparatuko diegu: Kongoko
Errepublikako 70-80ko hamarkadetakoa, Maliko XX. mende hasierakoa
eta Ruandako 90eko hamarkadako indarkeriarena eta hondamendiarena.
Afrikako herri askotan ahozko tradizioak duen balioaz ere hitz egiten
duten obra enblematikoak dira.
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LITERATURA-SOLASALDIAK

Liburuz liburu. Zauri Irekia (Euskara)
Euskarazko literatura. 
Koordinatzailea: Ángel Erro. 
Asteartea, 18:00etan. 1. ikasgela
> Interpelatu egiten gaituzten eta zaurian piko egiten duten bi liburu, hurbiltasun
handienetik urrun daukagula uste dugun edo urrun izan nahi dugun
errealitateraino.

Hurbiltasuneko erretratua:
Egileak gatazka hurbil eta ezagun batean sakontzeko eta axolagabe ez geratzeko
aukera koloretsua eskaintzen digu.
Urriak 16, asteartea:
Baleak ikusi ditut, Javier de Isusirena.

Hurbiltzeko maniobrak:
Ruandara eramango gaituen Afrikako emakumeen istorioa lehen pertsonan
kontatuta. Barneko erbestealdiaren esperientzia gogorra, kultura baten onena
ikusteko aukera ematen duena..
Azaroak 13, asteartea:
Emakume oinutsa, Scholastique Mukasongarena. 
*Sonia Fernández Quincocesen eskutik.

> AFRIKAKO HAURTZAROAK
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LITERATURA-SOLASALDIAK

Ipuin-begiralea. XX. mendeko
Europako bi klasiko handi
Haur- eta gazte-literatura (pertsona helduentzat).
Koordinatzaileak: Villar Arellano eta Sara Machuca
Asteartea,  18:00etan.
1. ikasgela 
> Joan zen udan hil zen Christine Nöstlinger austriarra, haur- eta
gazte-literaturako idazlerik garrantzitsuenetako bat. Irakurketa-klub
honek omenaldia egin nahi dio bere lan ezagunenetako batekin.
Harekin batera, Michael Ende Europako beste idazle handi batek
osatzen du irakurketen hiruhilekoa.

• Urriak 30, asteartea:
Konrad edo kontserba poto batetik atera zen haurra, Christine
Nöstlingerrena.

• Azaroak 27, asteartea:
Jim Boton y Lucas el Maquinista, Michael Enderena.  
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Ostiralean… TBO
Komikien haur-kluba (9 urtetik aurrera). Koordinatzailea: Sara Machuca
Ostiralak, urriaren 5etik abenduaren 14ra, 18:00etan.
1. ikasgela 
> Gustatzen al zaizkizu Astérix eta Tintín? Gustatuko al litzaizuke komikietako
beste abenturazale batzuk ezagutzea? Hala bada, hemen duzu zure espazioa,
bineta artean tarte bat gure pertsonaia gogokoenei buruz hitz egiteko,
iradokizunak trukatzeko eta izenburu berriak ezagutzeko.
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Bucclub
Irakurketako gazte-kluba (12 urtetik gora).
Koordinatzailea: María Arbeloa
Ostiralak, urriaren 5etik abenduaren 14ra, 19:00etan.
1. ikasgela
> Ostiral arratsaldetan leku bat gordeko dizugu
liburutegian denbora libreaz gozatzeko eta zure
zaletasunak zure moduko beste jende batekin
partekatzeko. Zinema, musika, sare sozialak eta askoz
gauza gehiago izango dituzu zain espazio honetan
astero.

Malacatú
Haurrentzako eta horien familientzako irakurketa-
kluba (2016an eta 2017an jaiotako haurrak).
Koordinatzailea: Iñaki Carretero
Asteazkena, 16:15etik 17:00etara. Haur liburutegia.
> Beste espazio bat liburutegian ipuinez gozatzeko;
istorioak, esperientziak, orrialdeak eta barreak
partekatzeko taldea; formula eta errima artean liburuak
ezagutzeko: “Fi, fa, fu ¡malacatú!”.
Izen-emateak liburutegian urriaren 8ra arte. Lekuak
zozketa bidez esleituko dira

• Urriak 17, asteazkena: Aurkezpena.
• Urriak 24, asteazkena: 

Liburu artean haztea. Lehen haurtzaroko liburuen
irakurketan espezialista den Sara Iglesiasekin
elkartzea.

• Azaroak 14, asteazkena.
Ñam, ñam. Liburu-jale txikientzako menu
zaporetsua.

• Abenduak 12, asteazkena.
Ipuin freskoak oparitzeko.
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URTEKO IRAKURKETA-GIDA

TOPAKETA
Irakurketa-gidaren
aurkezpena
Abenduak 18, asteartea, 18:00etan.
3. ikasgela 

CIVICAN liburutegiak bere urteko gida aurkeztu du urteko argital-
pen-berritasun onenen laburpenarekin. Adinaren eta generoen arabera
sailkatutako berrehun izenburu baino gehiagok panorama zabala es-
kaintzen dute irakurgai gogokoenak aukeratzeko: ipuinak, poema-bil-
dumak, saiakerak, komikiak, album irudiztatuak… 
Aurkezpenaren ondoren, solasaldiak erakusleen aurrean jarraituko
du: aukera bikaina izango da orri artean hitz egiteko eta iradokizunak
trukatzeko.
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Ziklo berri horrek liburutegiaren ohiko funtzionamendua hausten
duten proposamenak aurkezten ditu, esaterako, orrialdeak irudiekin,
soinuekin, aromekin, testurekin, zaporeekin eta abarrekin konbinatzen
dituzten irakurketak. Literaturaren eskutik joan eta beste hizkuntza
eta plazer batzuekin topo egiteko gonbidapena da. Bazatoz?

BOST ZENTZUMENEKIN IRAKURTZEA

LITERATURA-DASTAKETA
NAFARROA JATORRI
DEITURAKO ARDOEKIN 
Ardo eta liburu
artean  
Urriak 25, osteguna, 19:30etan.
Gazte eta helduen liburutegia
> Lehen hitzordu horrek literatura eta
ardoa uztartuko ditu oinarrizko ibilbide
batean. Kopen kolorea, zaporea eta
aroma hainbat idazleren testu-sorta
batekin korapilatuko da. Ikasi, sentitu
eta gogoratzeko saioa.
Nafarroa JDren Kontseilu
Arautzailearekin lankidetzan egindako
jarduera. 

20 plaza
Sarrera doan aldez aurretik izena
emanda
Izen-emateak liburutegian urriaren
13ra arte. Lekuak zozketa bidez
esleituko dira.
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EZAGUTU ZURE LIBURUTEGIA

PRESTAKUNTZA-JARDUERA
Bisita Gidatuak
liburutegira
Pertsona gazte eta helduentzat
Koordinatzailea: Lorena Gil
Astelehenak, urriaren 1etik azaroaren
12ra, 18:00etan. (60 minutu). Gazteen
eta helduen liburutegia
> Ibilbidea liburutegiko sailetan barrena
funtsa antolatzeko sistema,
katalogoetarako sarbidea eta zerbitzuen
funtzionamendua ezagutzeko. Idatzizko
informazio osagarria entregatuko da.

PRESTAKUNTZA-JARDUERA
Bisita gidatuak
irakasleentzat
Hezkuntza-ziklo guztietako
irakasleentzat
Koordinatzailea: Villar  Arellano
Astearteak, urriaren 16tik azaroaren
13ra, 18:00etan. (60 minutu).
Liburutegiak.
> Talde txikietan elkartzea (4 edo 5
irakasle) liburuan erabilgarri dauden
hezkuntza-baliabideak, horiek eskuratzeko
modua eta horien aukera didaktikoak
ezagutzeko.

Un programa para descubrir todas las posibilidades
que ofrece la biblioteca y aprender a utilizar sus re-
cursos. 
La participación en las visitas guiadas requiere ins-
cripción previa (también vía telefónica o a través de
la página web 
http://www.bibliotecaspublicas.es/civican/visitas.htm).
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Ongi etorri ipuinetara
HAUR HEZKUNTZA
11:30. Haur Liburutegia (60 minutu)
(gaztelaniaz eta euskaraz)
> Pertsonaia oso berezi batek lagunduko
die txikienei liburua nolakoa den jakiten. 

Liburu detektibeak
LEHEN HEZKUNTZA
09:30. Haur Liburutegia (90 minutu)
(gaztelaniaz eta euskaraz)
> Liburutegia ezagutzeko eta informazioa
bilatzen ikasteko arrasto-jokoa.

Mezu ezkutuak
BIGARREN MAILAKO
HEZKUNTZA
08:30. Gazte eta helduen liburutegia
(90 minutu) (gaztelaniaz eta euskaraz)
> Liburutegia ezagutzeko, bere aukerak
jakiteko  eta bertan moldatzen ikasteko
proposamen ludikoa.

LIBURUTEGIA-ESKOLA PROGRAMA
CIVICAN liburutegiak ikastetxeei zuzendutako jarduera didaktikoen pro-
gramazio berezia garatuko du ikasturtean zehar liburutegiko baliabideak
ezagutzera emateko eta haur eta gazteen artean irakurketa-ohiturak
sustatzeko lankidetza-bide gisa.
Jarduera horietan parte hartzeko ikastetxe bakoitzaren
izen-ematea izapidetu behar da liburutegiko web-
orriaren bitartez:
http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 
Gehienez lau talde ikastetxeko.
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AHOZ GORA

Ahoz gora
4 urtetik aurrera
Urriaren 1etik abenduaren 17ra.
Astelehenero, 18:00etan. Haur liburutegia
> Irakurketa sustatzeko programa honen helburua da haurrei testu onenak
hurbilaraztea heldu baten ahotsean; hurbileko topaketa da, hitzek bizia hartzen
dute eta liburu batek sor dezakeen erakarpena erakusten dute.
Boluntario talde batek, CIVICANeko liburuzain-taldeak aholkatuta, irakurketak
egingo ditu txandaka: ipuinek eta poemek soinua jartzen diote liburutegiko
astelehenei.
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Bereziki nerabe eta gazteentzako proposamenak.

#LIBURUTEGIA#LURRALDEGAZTEA

JOLASAK
Joko-TK, abentura 
eta jolasa
Larunbatak, urriaren 6tik abenduaren
15era, 10:00etatik 14:00etara.
1. ikasgela 
12 urtetik aurrera
> Ez utzi proposamen hau: jolas-bilduma
bat talde txikietan partekatzeko eta
larunbatetako goizez gozatzeko
liburutegian.  
Kontsultatu gure katalogoa, (web-orri
honetan:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN),
aukeratu gehien gustatzen zaizun jolasa
eta erreserbatu mahai bat (edo bat egin
taldeetako batekin).  Zure zain gaude!

SOLASALDIA
BUCCLUB. 
Irakurketako 
gazte-kluba
12 urtetik aurrera
> Informazio gehiago, 57. orrialdean.
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