
 

    IRAKURRI, GOZATU ETA OPARITU   . 

 

Irakurzaletasuna, liburutegiak eta euskal literatura sustatzeko egitasmoa 

Gasteiz, 2017ko udaberria. 

 

 

 

HELBURUAK: 

 

Egitasmoaren helburu nagusia gasteiztarren artean irakurzaletasuna sustatzea 
da. 

Horrez gain, euskarazko literatura  ikustarazi nahi dugu, horren sustapena 
eginez eta kontsumorako abantailak eskainiz.  

Aipatutakoez gain, liburutegi publikoak eta hauek eskaintzen dituzten zerbitzu 
eta aukerak ezagutaraztea badira, aldi berean, egitasmo honen  helburuak.   

 

FUNTZIONAMENDUA: 

 

IRAKURRI, GOZATU ETA OPARITU herri askotan,  batera , martxan ipintzen 
den egitasmo bateratua da. 

Hona, funtzionamendua, pausuz pausu , labur azalduta: 

1-Irakurleak, liburutegi publikoen mailegu zerbitzua erabilita, euskarazko 
edozein liburu hartu eta etxera eramango du, berak nahi duenean irakurtzeko. 



2-Behin liburua irakurrita, liburutegira itzuliko du eta han irakurri duenaren 
gaineko hiruzpalau galdera  orokor dituen  “ Irakurle fitxa” beteko du.  

3- Fitxa betetakoan, liburutegian bertan “erosketa txekea” emango zaio. 

4-  Txeke hori baliatuta  %35 merkeago erosi ahalko du euskarazko  beste 
edozein liburu. 

5- Txekea erabilita erosi duen liburu hori norbaiti opari eman diezaion 
proposatuko diogu. 

 

EZAUGARRIAK: 

 

Literatura eta irakurketari ikusgarritasuna eskaintzen zaie. 

Irakurtzearen plazera aldarrikatzen du. 

Plazer hori partekatzea eta opari bihurtzea ahalbidetzen da. 

Irakurleak aktibatzen ditu. 

Liburutegi publikoen erabilera sustatzen du. 

Bakarkako ariketa den irakurketa sozializaziorako tresna bihurtzen du. 

Irakurtzeko eta partekatzeko ohitura sortu edo sendotzeko aukera ematen du. 

 

 

GASTEIZEN 2017AN. 

 

Gasteizko  udal liburutegien sarea osatzen duten liburutegi guztietan  egongo 
da martxan eta  gasteiztar guztien eskura. 

Gainontzeko herrietan bezala, martxoaren 20an hasi eta maiatzaren 31n 
amaituko da. 

Erosketa txekeak liburu dendetan erabiltzeko epea 10 egunez luzatuko da, 
ekainaren 10era arte. 

Erosketa txekeak  zein liburu dendatan erabili ahalko diren, aldez aurretik 
zehaztuko da ( liburu denda guztiei eskainiko zaie parte hartzeko aukera) 



Parte hartzaile bakoitzak, gehienez, bi erosketa txeke  eskuratu ahal izango du 
apirilean eta beste bi maiatzean. Liburutegi sareak bermatuko du gehienezko 
kopuru hori ez dela gaindituko, parte hartzaileek egiten duten erabilera 
liburutegi guztien eskura ipiniz. 

Apirila  eta maiatza bukaeran 30 €ko erosketa txeke bana zozketatuko da sarea 
osatzen duten gizarte-etxe bakoitzeko liburutegietan (hau da, 13etan), hile 
bakoitzean, irakurle fitxa bete dutenen artean. 

Eskolarako liburuak,  hiztegiak,  gramatikak, ….. salbuetsita daude egitasmo 
honetan, bai irakurgai gisa bai erosterakoan. 

 

Egitasmoaren komunikazio  euskarriak erabiliko dira Gasteizen, hau da:  

- Kartela orokorra, Gasteizerako egokitua: 34 x 49 zm, kuatrikomian. 500 
ale. 

- Diptiko orokorra  Gasteizerako egokitua:  20 x 21 cm. 5.000 ale 
- Orri-markatzaileak.   5.000 ale.  
- Webguneetarako banner dinamikoak. 
- Ikus-entzunezko spota. Gasteizerako egokitua 

 

Funtzionamendurako tresnak ere, egitasmoak sorturikoak izango dira: 

- Irakurle-fitxa. Bi adin tarteka. Behar beste ale. 
- Erosketa-txekea.  Behar beste ale. 
- Liburutegiko jarraipen taula. 
- Liburu dendako jarraipen taula. 
- Balorazio fitxa. 

 

                                                                               2016ko  azaroaren 18an 

 


