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Azaleko irudia Reina Sánchezena da, “¡Adelante!” du izena, eta XI. 
Imagina CIVICAN Diseinu Lehiaketako finalista izan zen.
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CIVICAN, NAFARROAKO KUTXA 
FUNDAZIOAREN ZENTRO KULTURALA

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro kulturala da, belaunaldien arteko eta diziplina

anitzeko topagune bat, eta helburu du Nafarroako kultura eta hezkuntza ekosistema

bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea, bai eta pentsa-

mendua eta filosofia ere, jasangarritasun kontzientzia indartsuarekin, herritarren

parte hartze aktiboa bermatzeko.

CIVICANek hainbat gela eta areto ditu: 153 lagunentzako entzunaretoa, liburutegi

bat bi irakurketa gelarekin, erakusketetarako gune bat atarian, erabilera anitzeko lau

gela, sukaldea, dantza aretoa, igerileku girotua eta, gainera, kafetegia.

CIVICAN galdera berriak proposatzeko gunea da, aztertu, ikasi, kontzeptualizatu

eta hausnartzeko leku bat, eta komunitateko kultura garapenaren funtsezko eragile

bihurtzeko bokazioa du. Zentroaren azken xedea da kultura eta hezkuntza ekosistema

sustatzea eta aktibatzea, elkartasuna, gizarte ekintza, literatura, pentsamendua, fi-

losofia eta jasangarritasunaren kontzientzia sustatzea, eta Nafarroako herritarren

parte hartze aktiboa bultzatzea, ikastaro, esperientzia eta laborategi anitz eta inklu-

siboak eginez, bai eta sorkuntza ekintzekin ere, jakin-minaren inguruan komunitateak

sortzeko, eta, era berean, ingurunean eragin ekonomiko positiboa eta hezkuntzan,

kulturan eta gizartean ere eragina izateko.

ZER DA CIVICAN?
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INFORMAZIOA

- Nola iritsi

- Ordutegiak

- Jardueretan
parte hartzea

- CIVICAN 
sare sozialetan

- Aretoak uztea
eta alokatzea

10

ELKARTASUNA

- Proyecto árbol

- Contextos

18

- Paseos con
mirada

#LabCIVICAN
12

Nafarroako Kutxa Fundazioaren jar-

dueraren helburua da Nafarroan bizi

diren eta lan egiten duten pertsonei

arreta ematea, eta bermatzea kultura

bizitzan parte hartu ahal izanen dutela

CIVICAN proiektuaren bidez.

Pertsonenganako konpromiso hori gau-

zatzeko, kultura bitartekaritza gizartea

eraldatzeko eta herritartasuna eraikit-

zeko estrategia gisa ikusi behar da.

Alde horretatik, bitartekaritza estrategia

bat izanen da, kultura, arte eta gizarte

gaien eta eguneroko bizitzaren arteko

topaketa, sozializazio eta komunitateak

sortzeko prozesu berriak aktibatzeko.

CIVICANek pentsamendu eta kultura

partekatuaren alde egiten du udako

programazioan eta, hartara, Nafarroako

Kutxa Fundazioak 2018-2022 Plan

Estrategikoaren barruan helburutzat

jarritako programen eta zerbitzuen

eraldaketan aurrera eginen du.

Proposamen honekin ospatu nahi dugu

Nafarroako herritarrek berriz udako

kultura jarduerak dituztela eskura, CI-

VICANen kultura blokeen inguruan

parte hartzeko programa bat eskainiz.

Hori lortzeko, Nafarroan bizi eta lan

egiten duten kultura eta gizarte eragile

eta sortzaile nagusiekin sarean egiten

den lana indartzen da.

CIVICAN elkartzeko eta lankidetzarako

gune ireki bat da, non askotariko pert-

sonak elkartzen diren egungo egoerei,

gizartearen eta kulturaren egoerei,

erantzun espezifikoak emateko pro-

posamenak garatzeko.

CIVICAN PROGRAMA

2021EkO UDA



- Convergencias
- Sesiones
- Mapas
- NAK 2021

- Escaparate de
lecturas

- Tiempo de
cómic

- Vecinos de
letra-Letrakide

- Leer con los
cinco sentidos

- De viva voz

- La biblioteca
con las personas
mayores

- Conoce tu
biblioteca 

KULTURA
22

- Campus CIVICAN

- Mi primera vez

- (Re)pensar la
ciudad que habito

- La hora del
cuento

FAMILIAK
30

36

5

Ez huts
egin!

LIBURUTEGIA
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lunes martes miércoles

2
CAMPUS CIVICAN. 
RAíCES 31. or.
1. txanda. Abuztuaren 6ra arte.
ESCAPARATE dE 
LECTURAS 37. eta 38. or.

Irakurketen baratzea
Bidaia Iniziatikoak
Bazen behin hasiera bat
Abuztuaren 31ra arte

DOMINGO

1 3 4

30

AhOZKO NARRAZIO 
TEATRALIZATUA 42. or.
19:30 Si yo te contara

31

PROYECTO 
ÁRBOL 17. or.
19:00 - 20:30 RE (encontrar)NOS

23
CAMPUS CIVICAN. 
RAíCES 31. or.
4. txanda. Abuztuaren 27ra
arte.
TOPAKETA 
LITERARIOA 40. or
19:30 Muchos años después,
frente al pelotón de lecturas...

24

PROYECTO 
ÁRBOL 17. or.
19:00 - 20:30 RE (encontrar)NOS

25

LA hORA dEL 
CUENTO 34. or. 
19:00 Cuentos rayados

16

CAMPUS CIVICAN. 
RAíCES 31. or.
3. txanda. Abuztuaren 20ra
arte.

17 18

9

CAMPUS CIVICAN. 
RAíCES 31. or.
2. txanda. Abuztuaren 13ra
arte.

10 11

LA hORA dEL 
CUENTO 34. or.
19:00 Cuentos sin cloro
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EGUTEGIA ABUZTUA-IRAILA 2021

jueves viernes sábado domingo

5

dANTZA 
GARAIKIdEKO 
IKUSKIZUNA 23. or.
20:00 Home

6 7 8

12

dANTZA 
GARAIKIdEKO 
IKUSKIZUNA 23. or.
20:00 Bonus track

13

IKUSKIZUNA 25. or.
19:00 Soulfull Set, Chica 
Tequila-rekin

14 15

19

dANTZA 
GARAIKIdEKO 
IKUSKIZUNA 24. or.
20:00 IN-SITU

20

SAIOA 26. or.
19:00 Back to the Future, 
Funk Fatale-rekin

21 22

26

dANTZA 
GARAIKIdEKO 
IKUSKIZUNA 24. or.
20:00 Historias de cuatro

27

TAILERRA 32. or.
17:00-18:00 Jugando con las
estaciones: el verano

SAIOA 25. or.
19:00 Plastic Pop, Fat Cat-ekin

28 29

SAIOA 26. or.
19:00 Bidaia musikal bat 
munduan barrena, 
DJ Makala-rekin
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ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA

1
ESCAPARATE dE 
LECTURAS 38. or.

Animaliak bineta artean
Urriaren 15era arte 
Klasikoak komikian
Irailaren 30era arte

27 28

PRESTAKUNTZA 
JARdUERA 47. or.
17:00 Irakasleentzako 
bisita gidatuak

29

LA hORA dEL 
CUENTO 35. or.
18:00 My best friend

20 21

hITZALdIA 21. or.
19:30 La política de migración y
asilo de la UE: ¿qué naturaleza,
qué objetivos?

22

hITZALdIA 27. or.
19:00 Hitos de la poesía 
alemana

LA hORA dEL 
CUENTO 35. or.
18:00 Cuentos reciclados

13

dE VIVA 
VOZ 43. or.

PRESTAKUNTZA 
JARdUERA 46. or.
17:00 Bisita gidatuak 
liburutegira

14

KAPSULA p.18
Puentes
>www.fundacioncajanavarra.es

15

LA hORA dEL 
CUENTO 34. or.
18:00 Abentura ipuinak 
Pontxarekin

hITZALdIA 20. or.
19:30 Sistemas tributarios y
equidad

6

PRESTAKUNTZA 
JARdUERA 46. or.
12:00-17:00 Liburutegia 
poltsikoan
Irailaren 30era arte

7
PASEOS CON 
MIRAdA 14. or
18:00 - 20:00 Re-descubriendo
espacios para convivir

PROYECTO 
ÁRBOL 17. or.
19:00 - 20:30 RE (encontrar)NOS

8

PASEOS CON 
MIRAdA 14. or
18:00 - 20:00 Re-descubriendo
espacios para convivir



EGUTEGIA ABUZTUA-IRAILA 2021

9

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA

2 3

ExPERIENCIA 
MUSICAL 29. or.
18:00 Kua-kua... Kuarist!

4 5

9

PASEOS CON 
MIRAdA 14. or
18:00 - 20:00 Re-descubriendo
espacios para convivir

10

LABORATORIO dE 
INTERVENCIÓN 
hUMANA 33. or.
18:00 Arquitecturas efímeras

11 12

16 17

ExPERIENCIA 
MUSICAL 
PEdAGÓGICA 29. or.
18:00 Fábrica de sonidos

18 19

23

TOPAKETA 
LITERARIOA 41. or
19:30 La historia interminable

24

TAILERRA 32. or.
17:00 - 18:00 Cuentos y rimas
para bebés

25 26

30 1

TIEMPO dE 
CÓMIC 39. or.
18:00 Catálogo de animales



10

CIVICAN gune irisgarria da. Entzunaretoko jarduera guztiak streaming

bidez emanen dira, Nafarroako Kutxa Fundazioak YouTuben duen kanalaren
bidez, kontrakoa adierazi ezean. CIVICAN gune irisgarria da. Entzunaretoa
begizta magnetikoz hornituta dago, entzumen desgaitasuna duten pertso-
nentzat. Zeinu hizkuntzako interpreteekin eta/edo azpitituluekin egiten diren
jarduerak dagozkion sinboloekin adierazita daude.

IZEN EMATEAK. Eraikinerako eta erakusketetarako sarrera librea eta doakoa
da. Besterik adierazi ezean, jardueretara* sartzeko plaza erreserbatu behar da posta
elektronikoz (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) edo Nafarroako Kutxa
Fundazioaren Linean (948 222 444), uztailaren 27ko (asteartea) 13:00etatik
aurrera, edukiera bete arte. Pertsona bakoitzak 2 erreserba egin ditzake gehienez.

*Jarduerak arautzen ditu 2/1989 Foru Legeak, martxoaren 13koak, Ikuskizun Publikoei
eta Josteta Jarduerei buruzkoak.

JARDUERETAN PARTE HARTZEA

INFORMAZIOA

Informazio puntua - Astelehenetik ostiralera, 9:00-21:00

Programazio bulegoa - Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00 eta 17:00-20:00 

Liburutegia (+12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:00-21:00 

haur liburutegia (3-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00.
Oporraldian, astelehenetik ostiralera, 10:00-14:00 eta 17:00-20:00

Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 17:00-21:00

ORDUTEGIAk

CIVICAN - Pio XII.aren etorbidea 2, 31008 PK Iruñea - T 948 222 444

Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 8, 9, 10, 12, 15 eta 18

Bizikletaz. Aparkalekua sarrera nagusian.

Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

NOLA IRITSI
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CIVICANek aretoak eskaintzen ditu era guztietako erabileretarako: hitzaldiak, aur-

kezpenak, ikastaroak, bilerak, kontzertuak, jardunaldiak eta biltzarrak. CIVICANek

aretoak doan utzi edo alokatzen dizkie helbide soziala Nafarroako Foru Erkidegoan

duten irabazi asmorik gabeko erakunde, instituzio edo fundazioei. Aretoak uzteko

eta alokatzeko araudia, bai eta eskaera fitxak ere, Nafarroako Kutxa Fundazioaren

webgunean eskuratu daitezke:

www.fundacioncajanavarra.es/eu/hezkuntzakultura/civican#lagatzea

ARETOAk UZTEA ETA ALOkATZEA

Zentroaren jarduera sare sozialetan azaldu eta partekatzen da. CIVICANek profil
aktiboa du Youtube, Twitter, Facebook eta Instagramen. Gainera, www.fundacion-
cajanavarra.es webgunean ikus daitezke programa, zerbitzu eta jarduerak, baita Na-
farroako Kutxa Fundazioaren jarduerari buruzko berri garrantzitsuenak ere. Halaber,
liburutegiak informazioa eskaintzen du www.bibliotecas-publicas.es/civican/ web-
gunean eta civicanlib.blogspot.com blogean.

CIVICAN SARE SOZIALETAN
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#LabCIVICAN
2021eko udako jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak #LabCIVICAN sustatzen du, egoera
konplexuen konponketan pentsamendu eta kultura partekatua ga-
ratzeko zerbitzu bat Iruñeko kultura zentroan. Elkartzeko eta lanki-
detzarako gune ireki bat da, non askotariko pertsonak elkartzen
diren egungo arazoei, gizartearen eta kulturaren arazoei erantzun
espezifikoak emateko proposamenak garatzeko.

#LabCIVICAN komunitatean parte hartu nahi duten guztiek mezu
bat idatz dezakete informacioncivican@fundacioncajanavarra.es hel-
bidera, adieraziz harremanetarako datuak eta zergatik ematen duten
izena. Nafarroako Kutxaren Fundazio Lineara (948 222 444) deituta
edo CIVICANera joanda ere egin daiteke.
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#LabCIVICAN
2021eko udako jarduerak

PENTSAMENDU

LABORATEGIA

Re-descubriendo
espacios 
para convivir
Irailak 7 (asteartea), 8
(asteazkena) eta 9 (osteguna)
18:00-20:00. Ataria

> Gazte eta heldu dinamiko,
aktibo, parte hartzaile eta
sortzaileentzako jarduera, ikuspegi
sozial zabala eta aldaketa eta
eraldaketa soziala sustatzeko interesa
dutenentzat antolatua.

Koordinatzailea: Orekari Estudio, ikuspegi
sozial, solidario eta jasangarria duen arkitektura
kooperatiba.

Lurraldea, leku publikoak eta pribatuak bizirik daude, eta denboraren eta
bertan bizi direnen arrastoaren poderioz eraldatzen dira, etengabeko aldaketa
prozesu baten bidez. Laborategi honetan, inguruneari begirada berrien pean
behatuko diogu, eta erabilera txikiko lekuak berraurkituko ditugu, ahaztuta
edo identitaterik gabe gelditu ahal izan direnak.

Hainbat saiotan esplorazio ibilbideen bidez lan eginen dugu, CIVICANen
dauden lekuetan eta espaziotan barrena ibiliko gara, eta gero inguruko kaleak,
plazak eta lekuak esploratuko ditugu, ikuspegi berrietatik begiratuz.
Elkarlanean, erabilera eta esanahi berriak pentsatuko ditugu, espazio komun
atseginagoak, bizigarriagoak eta irisgarriagoak sortzen laguntzeko.

Amaitzeko, laborategitik eta elkarlanean, esku hartze sortzaile bat eginen
dugu espazioan, eta, horrela, lehen arrastoa sortuko da, gauzatu nahi dugun
eraldaketa prozesuaren lehen inpaktua.

Oinez gabiltzanean, behatzeko, elkartzeko eta elkarrekin hausnartzeko
denbora izaten dugu. Ibiltzeak laguntzen digu begiratzen, batzuetan
jada ezaguna denari, begirada berri batekin. Ezezagunak zitzaizkigun
gauzak berraurkitzeko aukera ematen digu.

PASEOS CON MIRAdA



15

#LabCIVICAN
2021eko udako jarduerak
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ELKARTASUNA
2021eko udako jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak belaunaldien arteko elkargune bat
proposatzen du Iruñeko bere kultura zentroan, sorkuntza artistikoaren
bidez ideiak, ezagutzak eta historiak partekatzeko.

Ez da ezagutza edo trebetasun berezirik behar, eta bitartekari artistiko
batek espazio bat sortuko du elkarrekin sortzeko eta, artearen bidez,
2020an bizitakoa lantzeko. Izan ere, bistakoa izan ala ez, oraina bi-
deratzeko eta etorkizuna eraldatzeko ezinbestekoa da bizitakoa be-
rrinterpretatzea eta partekatzea.

Adingabe batekin (8 urtetik gorakoa) datozen helduentzat, 
elkar aurkitzeko espazioak sortzeko helburuarekin.

PROYECTO ÁRBOL

LABORATEGI ARTISTIkOA

RE(encontrar)NOS     
Abuztuak 24 eta 31, eta irailak 7, astearteak, 19:00-20:30. CIVICAN plaza

> Abiapuntua egun haietako objektu adierazgarri bat izanen da, bakoitzak berea (adibidez,
eguneroko bat, liburu bat, jolas bat…), bakoitzak bere etxetik ekarriko duena. Horretatik
abiatuta, hiru saioetan, eskulturak eta instalazio artistikoak sortuko dira, parte hartzaileen
esperientziak bilduko dituztenak, eta iragana berrikusteak eta elkarrekin sortzeak dakarren
argiarekin zubiak eraikiko dira, elkar ulertzeko eta, batez ere, elkar aurkitzeko.
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ELKARTASUNA
2021eko udako jarduerak

> I. SAIOA.  RE______
Alde bakoitzak bizi izandako emozioak
gogoratzeko eta errepasatzeko saioa.
Norberak ekarritako objektuetatik
abiatuta, komunikazio elementu gisa
erabiltzeko pieza txikiak sortuko ditugu.

> II. SAIOA. ___encontrar___
Bi belaunaldiek bizi izan dutenaren arteko
puntu komunak eta elkarguneak bilatzeko
saioa, gure arteko desberdintasunak (edo
berdintasunak) ezagutzeko.
Interkomunikazioko pieza kolektiboak
landuko dira, lehen elementuetatik
abiatuta.

> III. SAIOA. ______NOS
Azken saioan, etorkizun komun hori
landuko da: horretarako, nahi dugun
espazioa landuko dugu, zaintzaren,
ametsen eta balioen espazio kolektibo bat
sortzeari balioa emanez.

PROYECTO ÁRBOL

kAPSULA

Puentes
Irailaren 14tik aurrera eskuragarri,
www.fundacioncajanavarra.es
helbidean

> “Proyecto Árbol” laborategi
artistikoaren hedapenerako eta
komunikaziorako eduki digitala. Sorkuntza
prozesua eta saio bakoitzeko
aurrerapenak laburpen gisa jasoko dira,
jardunbide egokien helburuak eta parte
hartzaileen ondorioak partekatzeko.
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ELKARTASUNA
2021eko udako jarduerak
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ELKARTASUNA
2021eko udako jarduerak

Programa honetan, Nafarroako Kutxa Fundazioak, arlo sozialeko eta
kulturaleko hainbat aditurekin eta ikertzailerekin lankidetzan, gaur
egungo errealitatea aztertu nahi du, norbanako eta gizarte gisa
dugun erantzukizunetik mundu global eta konplexu honetan gainditu
beharko ditugun erronka nagusietan sakontzeko.

CONTExTOS

HITZALDIA

Sistemas tributarios y equidad
Irailak 15, asteazkena, 19:30. Auditoriuma

> Hizlaria: Hugo López, NUPeko Finantza eta
Zerga Zuzenbideko irakasle titularra.

Garapen Jasangarriko Helburuak
betetzeko, funtsezkoa da zerga
sistemak ekitate handiagoz erabili eta
aplikatzea.

Hitzaldian, oro har, zenbait
erakunderen portaerei (zerga ihesa,
zerga saihestea eta zerga plangintza
oldarkorra) aurre egiteko zerga
sistemek dituzten erronka nagusiei
buruz hitz eginen da, horrek dakartzan
ondorio kaltegarriak zuzentzeko.
Horretarako, gutxieneko zergapetze
globalaren, zerga paradisuen eta zerga
iruzurraren aurka borrokatzeko
aurreikusitako beste neurri batzuen inguruko
egungo proposamenak aztertuko dira.
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ELKARTASUNA
2021eko udako jarduerak

HITZALDIA

La política de migración y asilo de la UE: 
¿qué naturaleza, qué objetivos? 
Irailak 21, asteartea, 19:30. Auditoriuma

> Hizlaria: Ruth Ferrero Turrión, Madrilgo Unibertsitate
Konplutentseko Politika Zientzien eta Soziologiaren
Fakultateko irakaslea eta Nazioarteko Ikasketen
Institutu Konplutentseko (ICEI) ikertzailea.

Hitzaldian, 1999ko Tampereko Kontseilu Europarrean
immigrazio eta asilo politika erkide bat eraikitzearen
helburuak eta politika horren izaera aztertuko dira.
Ordutik hogei urte baino gehiago igaro diren
honetan, estatu kideen arteko akordio ahalmenak
ardatz bakar batera mugatu dira: mugen
segurtasunari eta kontrolari lotuta dagoenera.

Hortaz, alde batera utzi dira gai garrantzitsu batzuk,
hala nola migrazio fluxuen kudeaketa edo integrazio
politikak,harrera gizarteetan kohesioari eusteko
funtsezkoak direnak.
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KULTURA
2021eko udako jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa, dantza garaikidearen
eta CIVICANeko espazio irekiaren arteko elkarrizketa bultzatu nahi
duena, proiektu eszenikoen bidez espazio ez-konbentzionaletan
eta kultura bitartekaritzak lagunduta. La Faktoria Choreographic
Center-ekin egindako lanaren emaitza gisa, emanaldi bakoitzaren
ondoren bisitatutako ibilbidea aztertuko da ikusleekin, haien zalantzak,
desadostasunak edo lilura partekatzeko.

CONVERGENCIAS

DANTZA GARAIkIDEkO

IkUSkIZUNA 

home
Abuztuak 5, osteguna, 20:00.
CIVICAN plaza

> Akira Yoshida-rekin. Koreogra-
foa eta dantzaria: Akira Yoshida.
Iraupena: 30 minutu.

Home desio batek eragindako bi-
daia da. Bidaia bat agian nahi
izan behar ez litzatekeen leku ba-
tera, zerbaitera. Pertsona bat,
zerbait atzean utzi eta desio hori
lortzen duena… edo agian ez.
Breakdance eta dantza garaiki-
dea fusionatzen dituen koreogra-
fia, nafar dantzari honen estiloa
definitzen duena.

DANTZA GARAIkIDEkO 

IkUSkIZUNA 

Bonus track
Abuztuak 12, osteguna, 20:00. 
CIVICAN plaza

> Led Silhouette-rekin. Koreografia: Jon López eta
Martxel Rodríguez. Dantzariak: Katalin Arana,
Marina Fullana, Laura Lliteras, Jon López eta
Martxel Rodríguez. Iraupena: 38 minutu.

Bonus Track-ek espazioan kokatzen ditu gorput-
zaren eta mugimenduaren ikuspegia ardatz duten
sekuentziak, irudiak, galderak eta gogoetak, arte
piktorikoetan eta bisualetan. Mugimenduan dau-
den zirriborroak, emozio estetikotik itxaropen
zantzu bat ematen dutenak, gogora ekarriz gazte
baten gozamen sentsazioa, klimax sentsazioa,
bere lehenengo festan entzuten duenean azken
abesti estra hori, bonus track.
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CONVERGENCIAS
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DANTZA

GARAIkIDEkO

IkUSkIZUNA 

IN-SITU
Abuztuak 19,
osteguna, 20:00.
CIVICAN plaza

> DanzAI konpainiarekin.
Koreografia eta dantza-
riak: Iria Lumbreras eta
Andrea Irurzun. Iraupena:
35 minutu.

Pieza hau programa ho-
netarako sortu da bera-
riaz, CIVICAN plazarako,
eta hemen eta orainean
oinarrituta dago. Sare so-
zialak ardatz hartuta,
dantza garaikidea urba-
noarekin fusionatuko da,
haragizkotasunetik tek-
nologiarako bidaia batean

DANTZA GARAIkIDEkO

IkUSkIZUNA 

historias de cuatro
Abuztuak 26, osteguna, 20:00. 
CIVICAN plaza

> Zuk Dance konpainiarekin. Koreografia
eta dantzariak: Itxaso Álvarez Cano, Wondy
Grytsailo, Miguel PG, Adrián Manzano.

Iraupena: 40 minutu.

Lau pertsonaia agertokian, kontatzeko asko
dutenak. Historias de cuatro pertsonen ar-
teko harremanez, elkarrizketez, adostasu-
nez eta desadostasunez mintzo
da. Botere borroka, manipula-
zioa, bataila, ulermena, zaur-
garritasuna eta eraldaketa
izanen dira

ikuskizun hau osatzen
duten bost piezen 
ardatzak.
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Abuztuko ostiral arratsaldeetan, CIVICAN plazan, genero ezberdinen
bidez soinu berriei lekua egiteko gune bat dago.

Iraganak, orainak eta etorkizunak hitzordu bat dute atmosfera elek-
troniko, indie edo musika beltzarenekin, besteak beste, soinu urbano,
pop, nu-jazz, soul, hip hop, african beats, dream house edo elektronika
garaikidearen bidez.

SESIONES

IkUSkIZUNA 

Soulfull Set,
Chica Tequila-rekin
Abuztuak 13, ostirala, 19:00. 
CIVICAN plaza

> Monika (Chica Tequila) biniloen bildumagi-
lea eta disc-jockeya da duela urte batzueta-
tik, eta Iruñeko Tremendo Surco kolektiboko
kidea, besteak beste Lobo edo Budin artis-
tekin batera.

Chica Tequilak funkya, boogalooa edo nor-
thern soul moduko sustrai musikak ekarriko
ditu saio honetara.

SAIOA

Plastic Pop, 
Fat Cat-ekin
Abuztuak 6, ostirala, 19:00. 
CIVICAN plaza

> Juan Suescun (Fat Cat) artista polifazeti-
koa eta oso aktiboa da, 1991n hasi zena la-
nean. Gaur egun, biniloen maitale sutsua eta
formatu horren defendatzaile irmoa den al-
detik, Trusting Records Shop, Iruñeko lehen
disko denda ibiltaria sortu du.

Fat Catek ibilbide bat eginen du bere binilo
bilduman barrena, herri kulturako musika
generoetan barrena. Bide saretu eta bihur-
gunetsu bat, oso gutxiren esku dagoena.
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SESIONES

SAIOA 

Back to the Future,
Funk Fatale-rekin
Abuztuak 20, ostirala, 19:00. 
CIVICAN plaza

> Iñaki Echandi nafar artista, ia 30 urteko
esperientzia duena, musikazale amorratua
da, beti adi soinu berriak ezagutzen eta jada
ahaztuta dauden edo ezezagunak diren
kantu zaharrak berreskuratzen, bere saioak
ezusteko bat izan daitezen etengabe.

Funk Fatalek 80ko hamarkadako musika au-
rreratuenak, denboraz kanpokoak, aitzinda-
riak eta futuristak ekarriko ditu.

SAIOA 

Bidaia musikal bat
munduan barrena, dJ
Makalarekin
Abuztuak 27, ostirala, 19:00. 
CIVICAN plaza

> Mikel Unzurrunzagak (Zarautz), ezagunagoa
DJ Makala gisa, hainbat hamarkada daramatza
DJ eta irrati esatari, musikari moldakor, ekoizle,
remixer eta sustatzaile gisa lan egiten.

Saio honetan, munduko musiketan barrena bi-
daiatuko dugu berekin. Aukeratutako musika
sortarekin, Hego Amerika, Afrika eta Ekialdeko
gaurkotasuna ezagutuko dugu, hainbat mu-
sika generorekin: afroa, cumbia, ska, hip hopa,
diskoa, housa, jazza, soula…
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Mendebaldeko kulturako hainbat herrialdetako tradizio poetikoak
ezagutzeko espazioa, haietara hurbiltzeko eta kultura berriei leihoa
irekitzeko.

Daniel Rosinok koordinatzen du programa hau, eta Nafar Ateneoa/Ate-
neo Navarro du laguntzaile.

MAPAS

HITZALDIA 

hitos de
la poesía
alemana
Irailak 22,
asteazkena,
19:00.
Auditoriuma

> Cecilia Dreymüller
literatur kritikari eta
editorearekin.

Ibilbide labur bat eginen da
alemanezko poesiaren une
garrantzitsu batzuk ezagutzeko,
sei autore adierazgarriren bitartez: 

Friedrich Hölderlin eta alemaniar idealismoaren
poesia, Heinrich Heine eta ironiaren etorrera hizkuntza poetikora, Else
Lasker Schüler eta kortse literarioen askatzea, Reiner Maria Rilke eta
alemaniar poesia garbia, Paul Celan eta Auschwitz osteko poesia, Inger-
borg Bachmann eta boterearen kritika hizkuntzaren kritikaren bidez.

Cecilia Dreymüller Filologia Hispanikoan doktorea da, eta Alemaniako
eta Europa erdialdeko literaturan aditua. Literatur kritikari gisa, kolabo-
ratzaile aritu da, besteak beste, hedabide  hauetan: Süddeutsche Zei-
tung, Deutschlandfunk, ABC Cultural, Revista de Libros eta Revista
de Occidente. Babelia (El País) kultura gehigarriaren ohiko kolaborat-
zailea ere bada. 2017an Tresmolins argitaletxea sortu zuen, alemanezko
literatura zabaltzeko.
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Nafarroako Musika Garaikidearen Jaialdia / Festival de Música
Contemporánea de Navarra irailaren 3tik 18ra bitartean eginen
da Iruñean, GARAIKIDEAK Musika Garaikidearen Zentroak
 sustatuta.

NAK 2021ek, bere zazpigarren edizioan, fusioa proposatzen
du ardatz tematiko gisa.  Musika garaikide berria eta abango-
ardiako musika fusio ezberdinak ikertu eta esperimentatuko
dituzten hainbat proposamen izanen dira.

NAK 2021 NAFARROAKO MUSIKA 
GARAIKIdEAREN JAIALdIA
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MUSIkA ESPERIENTZIA

Kua-kua… Kuarist!
Irailak 3, ostirala, 18:00.
Auditoriuma

> Esperientzia musikal pedagogikoa, 5
urtetik gorako haurrentzat.

Belen Otxotorenarekin (aktorea eta na-
rratzailea) eta Kuarist-ekin (saxofoi lau-
kotea).

Kua-kua… Kuarist! idazteko dagoen is-
torio bat da, oraindik imajinatu gabeko
kontzertu bat, oraindik hegan egiten ez
duen “esperientzia musikal” bat, baina
amets egiten du hegoak haizearen kon-
tra astintzearekin, bilatzeko eta, agian,
aurkitzeko.

Hitzaren eta berria eta diferentea izan
nahi duen hizkuntza baten bidez, hau-
rrak eta familiak beldurrik gabe musika
errepertorio garaikide batera hurbilt-
zeko saiakera eginen da, soinu berri ho-
rietan arakatzeko, beren begirada, ent-
zumena eta gaitasun kritikoa
zabaltzeko asmoz.

MUSIkA ESPERIENTZIA

PEDAGOGIkOA

Fábrica de sonidos
Irailak 17, ostirala, 18:00.
3. gela

> Musika esperientzia inklusibo bat, 6
eta 9 urte bitarteko haurrentzat.

Bea Monreal (oboea), Uxue Roncal (klari-
netea), Sergio Eslava (saxoak).

Fábrica de sonidos haurrentzako espe-
rientzia musikal, pedagogiko eta esperi-
mental bat da, eta helburu du abangoar-
diako adierazpenekiko interesa piztea.

Era askotako jardueren bidez, modu di-
namikoan eta aktiboan integratuta, hau-
rrek soinua eta haren ezaugarriak eza-
gutzeko esperientzia biziko dute.
Musikogramaren interpretazioaren bidez
orkestra txiki bat sortuko da, soinuak es-
perimentatzeko eta sortzeko jarduerak
eginen dira, eta Orff tresnak erabiliko
dira, bai eta gorputza bera ere musika
tresna gisa.
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Nafarroako Kutxa Fundazioak jolasteko eta ikasteko gune bat es-
kaintzen die 6 urtetik 11 urtera bitarteko haurrei, bere zentro kultu-
ralean; hezkuntzarekin eta sormenarekin konprometitutako gunea
da. Neska-mutilen artean elkarbizitza modu berriak eta ezagutza
sustatzeko, partekatzeko eta elkartrukatzeko bidaia bat.

CAMPUS CIVICAN. RAíCES

Raíces proiektuaren helburua kontzientzia sortzea da, eta bizi eredu
jasangarriak eta osasungarriak transmititzea lortu nahi du, habitata eta
ingurumena errespetatuko dituen moduan bizitzeko oreka bilatuta.

• Ingurumena ezagutzeko eta errespetatzeko lan eginen dugu, eta guztion
artean jardunbide egokiak proposatuko ditugu.

• Gure hiri baratze berria zaindu, ureztatu, landatu eta uzta bilduko dugu.

• Sukaldaritza gelan gozatuko dugu baratzeko uztarekin errezeta
osasungarriak prestatuz.

• Sakondu eta ikertuko dugu, denon artean landa eremuko bizimodua
ezagutzeko.

• Eta, gainera, aire zabaleko gure liburutegian ikasi, irakurketa jolasak egin eta
eztabaidatuko dugu.

Gaitasun horiek guztiak era askotako jardueren eta sormenezko jolasen bitartez
eskuratuko ditugu, eta haurrek modu aktiboan parte hartuko dute beren
ikaskuntza prozesuan.

> Hartzaileak: 6-11 urteko haurrak

> Irakasleak:  hezitzaile kualifikatuak

> Hizkuntzak: euskara eta
gaztelania

> Izen ematea: 75 € txanda
bakoitzeko

> Ordutegia: astelehenetik
ostiralera, 09:00-14:00

> Kontziliozko zerbitzua 08:30etik
14:30era bitarte

> Plazak: 12 txanda bakoitzeko 

1. txanda: abuztuaren 2tik 6ra
bitarte
2. txanda: abuztuaren 9tik 13ra
bitarte
3. txanda: abuztuaren 16tik 20ra
bitarte
4. txanda: abuztuaren 23tik 27ra
bitarte
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TAILERRA 

Jugando con las
estaciones: el verano
Abuztuak 27, ostirala, 17:00-18:00.
CIVICAN plaza

> 18-36 hilabeteko haurtxoak dituzten
familientzat.

> Irakaslea: Cristina Saraldi, hezitzailea.

> Izen ematea: 10 euro familia unitate
bakoitzeko (haurrak eta heldu bat).

Udako jolas instalazio bat sortuko da,
harearekin eta urarekin jolastu ahal izateko
eta familian testura desberdinak esploratu
ahal izateko.

TAILERRA 

Cuentos y rimas 
para bebés
Irailak 24, ostirala, 17:00-18:00. 3. gela

> 12-18 hilabeteko haurtxoak dituzten
familientzat.

> Irakaslea: Leticia Urdaci, hezitzailea.

> Izen ematea: 10 euro familia unitate
bakoitzeko (haurrak eta heldu bat).

Errimak eta ipuinak haurtxoaren garapen
motor, fonologiko eta sentsorialerako
baliabideak dira, eta, gainera, estimulazio
kognitiboa sustatzen dute. Erritmo eta
istorio berriak, sormena eta irudimena
bultzatuko dutenak gure haurtxoengan.

Nafarroako Kutxa Fundazioak haurtxoentzako proposamen eszenikoak
eta murgiltze esperientziak eskaintzen ditu, 6 hilabetetik gorako
haurrak dituzten familientzako sormen espazio batean.

MI PRIMERA VEZ



FAMILIAK
2021eko udako jarduerak

HIRI ESkU HARTZEkO

LABORATEGIA

Arquitecturas
efímeras
Irailak 10, ostirala, 18:00.
CIVICAN plaza

> 5-11 urteko haurrak dituzten
bizikidetza taldeentzat.

Maushaus, haurrentzako arte eta
arkitektura hezkuntzako tailerrak
koordinatutako jarduera

Oporraldiaz edo familiako
asteburuez haratago landa
eremuan esperimentatzeko
aukerarik izan ez dugunontzat,
misterio liluragarri bat dago etxeko
txikienek babesleku iragankorrak
eraikitzen dituztenean eta haietako
bizipenetan, irizpide egokiz base
(edo base kanpamentu) deritzotena
eraikitzen dutenean.

Ermitauaren txabola bezala, metro
gutxi baina lo egiteko, idazteko,
hausnartzeko edo kantatzeko behar
beste dituena, haurren eraikin
horiek leku baketsuak dira, naturaz
inguratuak, beldurrik gabeak eta
askatasunez beteak.

Etxola horiek, botatako materialekin
eginak eta txikiak izan arren, uste
dugu nahikoa direla basoan bilatzen
den bakardadea eskaintzeko, eta
erakusten digute etxea sentsazio
gogobetegarri bat dela, metro
karratuez haratago.

Nafarroako Kutxa Fundazioak hirian esku hartzeko laborategiak
sustatzen ditu, eta, horietan, parte hartzaileek beren hiria (bir)pent-
satzen dute, jasangarriagoa izan dadin.

(RE) PENSAR LA CIUdAd QUE hABITO
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Arkitektura horien
ondorioz,

CIVICAN plazan
jolasgune

iragankor bat
sortuko da

haurrentzat eta
familientzat.



4 urtetik* gorako haurrentzako jarduera. Astean behingo hitzordua,
liburuetako istorio eta pertsonaia erakargarrienekin. CIVICANeko
haur liburutegiko liburuen artean oso hurbiletik entzuteko isto-
rioak.

*Jarduera hau 4 urtetik gorako haurrentzat da. Haiekin datozen helduak eta
4 urtetik beherako haurrak liburutegiaren kanpoan geratuko dira saioa
amaitu arte. Jarduerak iraun bitartean, liburutegiko langileak arduratuko dira
haurrez. Liburutegiko gainerako ohiko zerbitzuak ipuina amaitzean berra-
biaraziko dira.

LA hORA dEL CUENTO

Cuentos sin cloro
Abuztuak 11, asteazkena, 19:00

> Sergio de Andrés kontalariarekin

Cuentos rayados
Abuztuak 25, asteazkena, 19:00

> Sergio de Andrés kontalariarekin

Abentura ipuinak Pontxarekin
Irailak 15, asteazkena, 18:00

> Jaione Urtasun kontalariarekin 

Saioa euskaraz
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Cuentos reciclados
Irailak 22, asteazkena, 18:00

> Sergio de Andrés kontalariarekin

My best friend
Irailak 29, asteazkena, 18:00

> Virginia Moriones kontalariarekin

Saioa ingelesez
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Liburutegiko erakusmahaietan era askotako iradokizunak daude,
gaurkotasunaren bilakaeraren, bizitzaren erritmoaren edo urtaroen
joanaren arabera irakurtzeko. Oraingo honetan, uda garaia dela go-
gorarazten digute, eta garai hau, urteko egonekoena eta lasaiena,
askoz gehiago gozatzen dela liburu on baten konpainia konplizearekin:
baratzeak eta ipuinak lantzeko irakurgaiak, bidaia
eraldatzaileetako kontakizunak, orrien artean
itsu-itsuan murgiltzeko hasierak… eta binetetan
irakurtzeko komikirik onena.

Erakusleiho bakoitzeko liburuak dagokien ira-
kurketa gidan bilduta daude, eta gidak liburu-
tegiaren webgunean kontsultatu daitezke:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

ESCAPARATE dE LECTURAS

Irakurketen baratzea 
Abuztuaren 2tik 31ra
Haurrentzat

> 2021 'Fruten eta barazkien nazioarteko
urtea' izendatu zuen Nazio Batuen
Erakundeak. Uda honetan liburutegia
baratze bihurtuko da, eta libururik
gustagarrienak landuko dira bertan:
ipuinetako kalabazak, ilarrak eta sagarrak;
bertso begetalak; sasoiko kontakizunak eta
informazio obrak, bizimodu
osasungarriago batean irakurgaiak
ereiteko.

Bidaia iniziatikoak 
Abuztuaren 2tik 31ra
Gazteentzat

> Literatura genero honen ezaugarri
nagusiak honako hauek dira: gorabeheraz
betetako ibilbide eta helmuga bat, eta
zeharkaldiak bizitza eta nortasuna betiko
markatuta uzten dizkion bidaiari bat. Gazte
literaturan adibide oso ezagunak daude:
Altxorraren uhartea, Hobbit edo Istorio
amaigabea. Uda honetan, beste bidaiari
askok bat egin dute liburutegiko
espedizioarekin. Etorriko zara gurekin?

Christopher 
Silas Neal

Bianca 
Bagnarelli 
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IRAKURKETA ERAKUSLEIhOA

Bazen behin 
hasiera bat 
Abuztuaren 2tik 31ra
Helduentzat

> Mantxako leku batean, izena ez dut
gogoratu nahi… Hiri heroiko hura siesta
egiten ari zen… Apirileko egun argi eta
hotz bat zen, eta erlojuak hamahiruak
jotzen ari ziren Lehen hitz batzuk oso
iradokitzaileak dira… Zer gertatuko
litzateke azalak eta izenburuak ezkutatuko
bagenitu? Zer hasierak erakar lezake
irakurle bakoitza? Hilabete honetan,
liburuen izena ezkutatuko dugu, eta
haietako lehen esaldiek hitz eginen dute.
Lortuko dute zu erakartzea?

Animaliak bineta
artean 
Irailaren 1etik urriaren 15era
Haurrentzat

> Haurrentzako komiki klubarekin, “El
viernes… TBO”, istorio horietako
orrialdeetan bizi den faunaren lagin zabala
prestatu du liburutegiak; txakurrak,
azeriak… eta baita dinosauroak ere!  Izen
propioa duten maskota ospetsu batzuekin
batera, beste animalia protagonista batzuk
ere hautatu dira: etxeko animaliak, izaki
fantastikoak, eta zomorroren bat edo
beste, itxuraz ezereza.

Klasikoak komikian
Irailaren 1etik 30era
Gazteentzat eta helduentzat

> Komikia genero aberatsa eta anitza da,
eta iturri askotatik edaten du bere
istorioak eraikitzeko. Kontakizun
originalekin batera, hizkuntza honetara
egokitutako testu ugari daude, eta,
askotan, lan unibertsalak (Homero,
Shakespeare, Galdós, Dafoe eta
abarrenak), zeinen argudioak tarte bat
lortu duten bineten artean. Horrela,
epopeiak, dramak eta abenturazko
kontakizun handiak berriz kontatzen dira,
sorkuntza berriak inspiratzen dituzte edo,
besterik gabe, ateak irekitzen dituzte
orrialdeen artean eta pertsonaiei agertoki
berrietan paseatzen uzten diete,
erakutsiz, beste behin ere, hilezkorrak
direla.

Marc 
Boutavant 
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Iraila komiki garaia da liburutegian. Ikasturte berria hastearekin
batera, eta Nafarroako Komikiaren Azokaren urteroko hitzorduarekin
bat eginez, bilduma berrikusi eta haur, gazte eta helduentzako
binetei beste begiratu bat ematea proposatzen dugu. Aurten, hainbat
proposamen dauzkagu:

TIEMPO dE CÓMIC

AURkEZPENA 

Catálogo de animales
Urriak 1, ostirala, 18:00 
Haur liburutegia

> Familientzat.

Haurrentzako komiki klubak, “El viernes…
TBO”, “Catálogo de animales” aurkeztuko
du liburutegian, irakurle talde honek
egindako koaderno artistikoa. Bertan,
irakurgaien protagonista diren piztia
gogokoenetako batzuen sorta oso anitz
bat jasotzen da.

TOPAkETA 

La historia
interminable
Irailak 23, osteguna. 19:30 
Liburutegia

> Pedro Osés artistarekin. Gazteentzat eta
helduentzat.

Jarduera gaztelaniaz eginen da.

Gazte literaturaren
Istorio amaigabea
klasikoaren
inguruko topaketa
bat, Pedro Osés
artista eta
komikigile
ezagunaren
eskutik.

(ikus 41.
orrialdea)

IRAkURkETA ERAkUSLEIHOA 

Klasikoak komikian
Irailaren 1etik 30era

> Gazteentzat eta helduentzat 

(ikus 38. orrialdea)

IRAkURkETA ERAkUSLEIHOA 

Animaliak bineta
artean
Irailaren 1etik urriaren 15era

> Haurrentzat 

(ikus 38. orrialdea)
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TOPAkETA LITERARIOA

Muchos años
después, frente
al pelotón de
lecturas…
Abuztuak 23, astelehena.
19:30 Liburutegia
Katixa Castellano-rekin
Gazteentzat eta
helduentzat.
Jarduera gaztelaniaz eginen
da

> Hasieran hitza izan zen… eta
hasierako hitzak dira oraingo
honetan

interesatzen zaizkigunak. Gure
oroimenean grabatuta gelditu diren
liburuen hasierak, irakurgai bat bertan
behera uztea eragiten diguten hasierak.
Lehenengo

lerroan edo paragrafoan jaiotzen diren promesak

eta itxaropenak. Askoren ustez liburuetan zailena den zatiaz hitz eginen dugu:
hasieraz.

Katixa Castellano Oyarzun (Iruñea, 1973) Filologia Hispanikoan lizentziaduna da,
eta, batez ere, irakurlea. 2009an blog bat sortu zuen bere irakurketei buruz hitz
egiteko, eta gero, 2015tik eta 2019ra bitarte, bere liburu dendari izen bera jarri
zion (Deborahlibros). Gaur egun, nerabeei Hizkuntza eta Literatura irakasten
saiatzen da, eta, aukera izan bezain laster, irakurketa klubez arduratzen da (Club
de lectura deborahdor, Epicentros de lectura) edo liburu jakin bati buruzko
hitzaldiak ematen ditu (Nafar Ateneoa, Nafarroako Liburutegia), edozein aitzakia
ezin hobea baita liburuei buruz hitz egiteko.

Literatur solasaldien programa. Topaketak liburutegian, apalen ondoan,
liburuaren munduko profesionalekin, gure inguruko idazleekin, iritziak
eta proiektuak partekatzeko.

VECINOS dE LETRA - LETRAKIdE
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TOPAkETA LITERARIOA

La historia
interminable
Irailak 23, osteguna 19:30.
Liburutegia
Pedro Osés-ekin
Gazteentzat eta
helduentzat.
Jarduera gaztelaniaz 
eginen da

> Gazte literaturaren Istorio
amaigabea klasikoaren
inguruko topaketa bat, Pedro
Osés artista eta komikigile
ezagunaren eskutik. Lan
honetara hurbiltzeko aukera bat,
iruindar egileak Michael Enderen
lanean oinarrituta egindako komiki
argitaragabearen orri batzuen bidez.

Bastian, 10 urteko haur bat, Istorio
amaigabea irakurtzen hasten da, non Fantasia
erresuma Ezerezaren mehatxupean dagoela
kontatzen den, eta harrituta ohartzen da liburuaren orrialdeetatik eskatzen diotela
erresuma horretan sartzeko eta desagertu dadin saihesteko.

Pedro Osés, 78 urte, komikigile gisa aritu da prentsan eta beste argitalpen
batzuetan, hala nola, Makoki, El Víbora, Habekomik, Madriz, eta abarretan.
Hainbat album egin ditu, eta beste formatu batzuk ere landu ditu, hala nola ikus-
entzunezkoak, kartelak edo Kamishibai.

VECINOS dE LETRA - LETRAKIdE



AHOZkO NARRAZIO 

TEATRALIZATUA

Si yo te contara
Abuztuak 30, astelehena. 19:30
Liburutegia
Eugenia Manzanera-rekin
Gazteentzat eta helduentzat.

> Utz iezadazu istorioak kontatzen,
edertasunetik eta ironiatik
komunikatzeko modu bat
aurkitzeko etengabeko bilaketan
opari gisa etorri zaizkidan
istorioak, nire baitan dudan bufoi
senak elikatuak, tragediari buelta
emanez. Ahozko tradizioko
kontakizunek eta testu propioek
osatzen dute saio hau, zuei
kontatzeko daukadana… Hala da, nik
kontatzen baitut eta bakoitzak behar
duena entzuten baitu. Nik kontatuko
banizu… Etortzen bazara, kontatuko
dizut.

Eugenia Manzanera, salamancarra,
erroskillagile baten eta fruta saltzaile baten
arteko haragizko kontaktuaren fruitua da.
Emakumea, feminista, sarkastikoa eta, batzuetan,
malenkoniatsua. Aktorea, ahozko 

narratzailea, independentea, diziplinarik gabeko diziplinartekoa eta autonomoa. Zorionez,
gazte gaztetatik aurkitu zuen inprobisazioan eta hitz jokoetan eta keinuetan oinarritutako
bizibide bat. Bere ikuskizunetan, hitzak indar handia du joko erritmiko soinudunekin
konbinatuta, non objektuek munduan egoteko beste modu bat proposatzen duten beti.

Liburutegiko ohiko funtzionamendua eteten duten proposamenak,
hitzak irudiekin, soinuekin, usainekin, testurekin, zaporeekin... konbi-
natzen dituzten irakurketak. Literaturan murgiltzeko gonbidapen bat,
beste hizkuntza eta gozamen batzuk ezagutzeko. Bazatoz gurekin?

LEER CON LOS CINCO SENTIdOS
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dE VIVA VOZ

dE VIVA VOZ
Irailaren 13tik aurrera, astelehenetan. Haur liburutegia
4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera librea, aretoa bete arte.

> Irakurketa sustatzeko programa, helburu duena haurrak testu onenetara
hurbiltzea heldu baten ahotsaren bitartez; hurbileko topaketa bat, non hitzak
bizirik dauden eta liburu baten erakargarri guztia erakusten duten.

Boluntario talde batek txandaka irakurtzen ditu testuak, liburutegiko taldearen
aholkuei jarraituz: ipuinek eta poemek soinua jarriko diete liburutegiko
astelehenei.

Mélanie Allag
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LA BIBLIOTECA CON
LAS PERSONAS

MAYORES
Donibaneko Adinekoaren Al-
deko Akordioaren baitan, CI-
VICAN Liburutegiak, Yamagu-
chiko Liburutegi Publikoarekin
batera, zenbait zerbitzu es-
kaintzen ditu, DYAk eta Cáritas
Donibane elkarteak aukeratu-
tako eta prestatutako bolun-
tarioen laguntzaz. Informazio
gehiago liburutegiko web
orrian: www.bibliotecaspubli-
cas.es/CIVICAN

ZERBITZU BEREZIAk

Etxez etxeko 
mailegua 
> Aldez aurretik telefonoz eskatutakoaren
arabera aukeratutako liburuak, aldizkariak
edo ikus-entzunezkoak bidaltzen dira.

Telefonozko 
irakurketa 
> Astean behin, boluntarioek telefonoz
hots egiten diete izena eman dutenei, eta
aldez aurretik adostutako testu mota bat
irakurtzen diete (kontakizuna, poema,
eleberri baten kapitulu bat, prentsa...).

Bi zerbitzuak mugikortasun arazoengatik
edo konfinamenduagatik liburutegira joan

ezin diren pertsona guztiei ere ematen
zaizkie.
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LA BIBLIOTECA CON LAS PERSONAS MAYORES
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CONOCE TU BIBLIOTECA  

PRESTAkUNTZA

JARDUERA

Bisita gidatuak
liburutegira
Irailak 13, astelehena, 17:00.
Liburutegia

> Gazteentzat eta helduentzat.

Koordinatzailea: Lorena Gil

Liburutegiko ataletan
barrenako ibilbidea, funtsa
antolatzeko sistema,
katalogoak kontsultatzeko
modua eta zerbitzuen
funtzionamendua ezagutzeko.
Idatzizko informazio osagarria
emanen da.

PRESTAkUNTZA JARDUERA

Liburutegia 
poltsikoan
Irailaren 6tik 30era. Astelehenetan 12:00etan, eta
ostegunetan 17:00etan. Liburutegia

> Gazteentzat eta helduentzat. Koordinatzailea:
Rebeca Erro

Prestakuntza saio pertsonalizatuak, liburutegiko
baliabide digitalak erabiltzen ikasteko. Bakarka edo
binaka. Norbere telefono, tableta edo ordenagailu
eramangarriarekin:

1. KATALOGOA: sartu “Nire liburutegia” atalean, eta
bilatu liburuak, eskatu erosketak edo berritu
maileguak.

2. LIBURUTEGI DIGITALA: kudeatu mailegua
plataforma digitaletan (eBiblio, eFilm eta
eMagazine).

Liburutegiak eskaintzen dituen aukera guztiak ezagutzeko eta bertako
baliabideak erabiltzen ikasteko programa.

Partaidetza irekia, aldez aurretik izena emanda liburutegian edo web-
gunearen bitartez: www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN
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PRESTAkUNTZA JARDUERA

Irakasleentzako
bisita gidatuak
Irailak 28, asteartea, 17:00.
Liburutegia 

> Hezkuntza ziklo guztietako
irakasleentzat. 

Koordinatzailea: Sara Machuca

Talde txikitan (4 edo 5 irakasle)
eginen den topaketa, liburutegian
erabilgarri dauden baliabideak, horiek
erabiltzeko modua eta eskaintzen
dituzten aukera didaktikoak
ezagutzeko. 

CONOCE TU BIBLIOTECA




