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AURKEZPENA

Blitz Hezkuntza Departamentuan sorta urdinak helburua du eskola
liburutegien arduradunei laguntzea haien antolamenduan eta
jardunbidean. Liburuxka berri honek zenbait orientabide eman nahi
dizkie erosi beharreko funtsei buruz.
Hezkuntza Departamentuaren helburuetako bat da irkurketa planak
sortzera bultzatzea, ikasleen hizkuntza gaitasuna goratuko dutelakoan.
Irakurketa plan horiek, ordea, nahitaezko dute eskolako luburutegia,
eta liburutegiak curriculumeko arlo guztiak ukitzen dituen funtsa jarri
behar du ikastetxeen eskura. Hortaz, funtsak ongi aukeratua eta
orekatua behar du.
Liburuxka honetan eskolako liburutegia eta irakurketa planak hartzen
dira gaitzat eta bai beste hauek ere: ikastetxeko baliabideak
zentralizatu eta ezagutarazi beharra, funtsaren hautapena eta behar
den ale kopurua. Hor taz, azken atalean, zenbait orientabide
bibliografiko ematen dira eskola liburutegi batean beharrezkoa den
oinarrizko funtsaren gainean eta haur eta gazte literaturan aritzen diren
argitaletxeen zerrenda zabala aurkezten. Internetek ere ikasleen
lagungarri eskaintzen dituen baliabideak ere jorratzen dira.
Esperantza dugu orientabide hauek eskolako liburutegien erabilera
bultzatu eta lortuko dutela edozein euskarritako baliabide antolatuen
gune bat izan daitezen.

Luis Campoy Zueco
CONSEJERO DE EDUCACIÓN
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SARRERA

Eskolako liburutegirako eredu bat
Blitz (liburutegiko sagua) sailak, eta sail honetako materialek, eskolako
liburutegirako eredu bat hedatu dute, edozein motako euskarriak erabiltzen
dituen baliabide gune antolatu baten gisan. Tradizioz, liburutegiak liburuz
osatuak daude, baina, gaur egun, informazioa bestelako euskarrietan ere
eskaintzen da, kasu, CDak, DVDak, edo web orrialdeak.
Eskolako liburutegiak honako helburuak bete behar ditu:
Curriculumeko arlo guztien ikaskuntza aktiboa bultzatzea.
Testuliburua ezin daiteke izan ikasleek duten informazio iturri bakarra.
Eskolako liburutegiak aski funts izan behar ditu curriculumeko edozein arlo
ikasteko.
Ikasle guztien hezkuntza berdintasuna sustatzea, maila soziala bat edo
bestea izan.
Eskolako liburutegia kulturan demokratizatzeko balio duen guneetako bat da.
Gisa berean, etxean liburutegia izateko aski baliabide ekonomiko ez duten
ikasleek eskura duten gunea da.
Zuzendaritza taldeak bermatu beharko luke eskolako liburutegia ongi antolatua
egotea eta irekia ahalik eta ordu gehien egotea, ikasleek zein irakasleek izan
ditzaketen informazio edo irakurketa beharrizanak asetzeko. Irakasleak saiatu
beharko lirateke liburutegiko funtsak baliatzen testu liburuetako informazioa
osatzeko, testu libururik izatekotan, eta arloko ezagutzak areagotzeko edo
finkatzeko. Irakurketa gozamenez hartzea ere sustatu beharko lukete.

Eskolako liburutegia eta irakurketa planak
Ikastetxeko irakurketa planak, Lehen edo Bigarren Hizkuntzan, lehenbiziko
xedea izan behar du ikasleen hizkuntza gaitasunen maila areagotzea. Modu
esanguratsuan irakurtzeko behar diren gaitasunak garatzea edo zuzentasunez
irakurri edo idaztea ez da bakarrik hizkuntza irakaslearen ardura; irakasle
guztien interesekoa da ikasleek arloetako ikaskuntzan beharrezkoak diren
testuan erabiltzen ikas dezatela, eta beraz, helburu hori klaustroak bere
osotasunean hartu beharko luke proiektu komun gisa. Irakurmena mintzamenari
eta idazmenari zeharo loturik dago; idazten ikastea, beraz, ez da ikastetxeko
irakurketa planetik banatu behar.

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
Sarrera

7

Irakurketa planak, helburu horretaz gainera, ikastetxeko eguneroko bizitzan
irakurtzeko sortzen diren aukerak aintzat hartu beharko lituzke. Aukera hauek
ez dute zentzurik eskolako liburutegiak sustatzen ez baditu.

IRAKURKETA PLANA ABIAN PARATZEKO ARLO GUZTIETAKO IKASKUNTZA
BEHARRIZANAK ASETZEKO ASKI LIBURU IZAN BEHAR DA

Eskolako liburutegiko funtsak ongi antolatuak egon beharko lirateke,
nazioarteko arauen arabera. (Ikus Eskolako liburutegia nola antolatu
eta sailkapen hamartar unibertsala eskola curriculumetan, Blitz
Hezkuntza Departamentua sail urdineko 2. eta 4. liburuak)

8
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1
DOKUMENTU MOTAK
A. Euskarriaren araberakoak
Eskolako liburutegiak ikastetxeko material guztiak zentralizatu behar ditu,
euskarria bata zein bestea izan (liburuak, CD-ROMak, diapositibak, eta abar).
Euskarriaren arabera, materialak horrela sailkatuko dira:
Paperean idatzitako materialak:
Bi motatakoak izaten ahal dira:
Testudun materialak: liburuak, aldizkariak, liburuxkak, eta abar.
Material grafikoak: mapak, kartelak, postalak, litografiak, eta abar.
Argazki materiala:
Diapositibak.
Argazkiak.
Gardenkiak, eta abar.
Material magnetikoa:
Kaseteak.
Bideo analogikoa.
Materiala euskarri elektronikoan:
DVDak.
CD-ROMak.
Baliabideak on-line.

B. Xedearen araberakoak
Materialak sailkatzeko beste modu bat da erabiltzaileak horietara jotzeko izan
duen xedea, kasu:
Kontsulta eta erreferentzia lan orokorrak, unean uneko kontsulta labur bat
egiteko balio dutenak (Sailkapen Hamartar Unibertsalaren –SHUren- 0
zenbakiarekin bat datozenak):
Hiztegiak.
Entziklopediak, eta abar.

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
1. Dokumentu motak

9

Curriculumeko gaien gaineko ezagutza lanak, ikasleen ezagutzak areagotzeko eta
irakasleen prestakuntza beharrizanak betetzeko balio dutenak (SHUren 1etik 9ra).
Entretenigarriak diren fikziozko lanak:
Literatura (eleberriak, ipuinak, antzerkia, poesia...).
Komikiak.
Musika.
Filmak, eta abar.
Informatzeko edo entretenitzeko balio duten noizbehinkako argitalpenak:
Egunkariak.
Aldizkariak.
Informazio buletinak, eta abar.
Ikasleek edo irakasleek eginiko material grisak: dosierrak, txostenak, lanak,
memoriak, eta abarrak, ongi eginiko lanaren eredu gisa edo kontsultarako
material gisa erabiltzen direnak. Baita ikastetxearen memoria historikoaren
parte den guztia ere.

2
FUNTSEN HAUTAKETA.
OREKAREN BILAKETA
Nahitaezkoa da liburutegiko funtsak orekatzea, helburu batekin: arlo guztiek
izan ditzatela aukera berak eta berdin artatuak izan daitezela ikasleek ikasteko
eta irakasleek euren burua prestatzeko dituzten behar guztiak.
Ikasleei dagokienez, liburutegiak arlo guztien ikaskuntzarako behar den
informazioa eskaini behar du, edozein euskarritan, baina gozamenez irakurtzeko
beharrei ere erantzun behar die. Horrela, MEDIATEKAren funtsak izanen dira
liburuak, musika CDak, multimedia CD-ROMak, DVDak eta abarrak.
Irakasleei dagokienez, toki antolatu bat behar dute, irakasgaiaren baliabide
didaktikoak eta espezializatuak zentralizatuko dituena. Eskolako liburutegiak
eskolak prestatzeko behar diren materialen mailegua antolatuko du.
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Materialen zenbaketa egin aurretik, garbiketa egin behar da, funtsen zati bat
kentzeko, eta eguneratzeko. Eskolako liburutegi batean material garbiketa
egiteko xehetasun zenbait:
Argitalpen urtea ezarri behar da, funtsak eguneratzeko orduan erreferente
gisa balioko diguna. Ohikoa izaten da 10 edo 12 urteko materialak gordetzea,
baina liburutegi bakoitzak bere irizpidea finkatzen du.
Argitalpenagatik, balio didaktikoagatik, bitxikeria delako, eta abarrengatik
balio handikoa den funts zaharren bat izatekotan, gainontzeko bildumatik
bereiz gorde behar da.
Indarrean ez dauden ikasketa planetako materialak (curriculumak, material
didaktikoak, testu liburuak, eta abarrak) erretiratu behar dira.
Edukiz zaharkituak gelditu diren ezagutza materialak kendu egin behar dira, ez
bada zaharrak direla eta balio berezia dutela.
Arlo bakoitzeko irakasleek gainbegiratu behar dute garbiketa.
Material grisei dagokienez (talde eta norbanakoen lanak, dosierrak, eta abar),
beste batzuk egiteko eredu izaten ahal direnak edo material didaktiko gisa
erabiltzen ahal direnak mantendu behar dira.
Ekidin behar dugu salgai dauden liburuen fotokopiak gordetzea.

3
ALE KOPURUAREN
GAINEKO IRITZIAK
Eskolako liburutegi batek izan behar dituen ale eguneratuak:
Gutxieneko funtsa ikastetxeko ikasle kopuruaren araberakoa izanen da:
3.000 ale, 200 ikasle artekoetan
4.000 ale, 200 eta 500 ikasle artekoetan
6.000 ale, 500 eta 700 ikasle artekoetan
10.000 ale, 700 ikasle artekoetan
Funtsa urtero handitu behar da, gutxienez, ikasleko ale batekin.

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
3. Ale kopuruaren gaineko iritziak
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Erabiltzaileen beharrei erantzuteko, funts proportzio egokia honakoa izan
daiteke:
% 40 fikziozko literatur lanetarako
% 10 kontsulta eta erreferentzia lan orokorretarako
% 50 ezagutza lanetarako
Ezagutza lanen ehunekoari dagokionez, proportzio egokia honakoa izaten ahal
da, SHUren zenbakiei dagokionez, eta fikziozkoak (% 40) alde batera utzita:
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SHU
zenbakia

IRAKASGAIAK

%

0

Orokorrak
Hiztegiak
Entziklopediak
Informatika
Bibliografiak eta Katalogoak
Poligrafiak (autore baten edo batzuen lanen bilduma,
hainbat gairen gainean). Talde idazlanak. Argitalpen
serieak
Material grafikoa (ilustrazioak, planoak, mapak)
Nahasteak (loturarik gabeko materiak edo nahasturikoak
lantzen diren obrak)

4%

1

Filosofia. Psikologia
Filosofiaren Historia
Psikologia
Morala. Etika

1%

2

Erlijioa. Teologia

1%

3

Gizarte zientziak
Demografia. Soziologia. Estatistika
Politika. Ekonomia
Zuzenbidea. Administrazioa
Hezkuntza, orokorrean
Zeharkakoak (balioak orokorrean, osasunerako
hezkuntza, sexu hezkuntza, bide hezkuntza, eta abar)
Turismoa, folklorea eta abar

5%

Liburutegiko sagua

SHU
zenbakia

IRAKASGAIAK

5

Zientzia zehatzak eta natur zientziak
Natur zientziak
Ingurumen zientziak. Ingurunearen hezkuntza
Matematika
Fisika
Kimika
Mekanika
Geologia. Lurraren zientzia
Biologia. Ekologia
Botanika
Zoologia, eta abar

6

Zientzia aplikatuak
Medikuntza. Giza gorputza
Ingeniaritza. Teknologia orokorrean
Telekomunikazioak
Irudia
Soinua, eta abar

7

Artea. Musika. Jokoak. Kirolak. Ikuskizunak
Artearen Historia
Hezkuntza Plastikoa. Marrazkia. Diseinua
Musika
Fotografia. Ikus-entzunezko baliabideak
Zinema. Filmak
Gorputz Hezkuntza. Kirolak. Gimnasia

4%

8

Hizkuntzalaritza. Literatura. Filologia

6%

9

Geografia. Biografiak. Historia

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
3. Ale kopuruaren gaineko iritziak

%

12%

12 %

15 %
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4
BI LAN GARRANTZITSU:
IKASTETXEKO BALIABIDEAK
ZENTRALIZATZEA ETA EZAGUTARAZTEA
Irakasleek ikastetxeko baliabideak ezagutu behar dituzte. Eskolako liburutegiak
erabiltzen ari ez diren baliabideak zentralizatuko ditu eta erabiltzen direnak non
diren esanen du.
Bigarren Hezkuntzako institutuek funtsak banatuak dituzte departamentu
didaktikoetako bulegoen artean, eta Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeek
ikasgelako liburutegien artean. Bi kasuetan, liburutegira eraman behar dira
erabiltzen ez diren baliabideak eta zerrenda bat igorri beharko da bulegoan edo
ikasgelan egunero erabiltzen diren eta beharrezkoak diren materialekin. Material
hauek maileguan utzitakotzat hartuko dira.
Berdin liburutegiak eskuzko katalogoa zein katalogo informatikoa erabili,
katalogo horretan mailegaturiko material guztiak erregistratu beharko dira,
irakasleek eta ikasleek jakin dezaten une oro zein baliabide dituzten eskura eta
ikastetxean non dauden.
Ikastetxeko baliabideak ezagutzeko eta non diren jakiteko inkesta eredua,
irakasleendako

Irakaslearen izena: ...........................................................
Arloa edo irakasgaia: ........................................................
1. Non daude prestakuntza didaktikorako erabiltzen dituzun materialak?
a. Liburutegian
b. Departamentuan
c. Ikasgelan
d. Irakasle gelan
e. Informatika gelan
f. Ikastetxeko beste gune batzuetan
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2. Non daude ikasgelan erabiltzen dituzun materialak?
a. Liburutegian
b. Departamentuan
c. Ikasgelan
d. Irakasle gelan
e. Informatika gelan
f. Ikastetxeko beste gune batzuetan
3. Departamentuan edo ikasgelan gordetzen diren materialetatik, zenbat
erabili ohi dituzu?
a. Guztiak
b. Gehienak
c. Batzuk
4. Denak erabiltzen ez badituzu, ez duzu uste komenigarria dela eskolako
liburutegira eramatea?
a. Bai, beste batzuek erabili ahal izan ditzaten
b. Ez, galtzen ahal direlako
5. Aski dira ikastetxeko materialak zure arloa irakasteko?
a. Bai
b. Ez. Erantzuna ezezkoa bada, aipa ezazu zer baliabide mota
beharko zenukeen:
c. Testu liburuak
d. Erabilera orokorreko kontsulta lanak
e. Arloaren gaineko fikziozko literatura
f. Arloko kontsulta materialak, ikasleek erabiltzekoak
g. Bibliografia espezializatua, irakasleek erabiltzekoa
h. Multimedia materialak
i. Ikus-entzunezko baliabideak
j. Internetera sarbidea

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
4. Bi lan garrantzitsu: ikastetxeko baliabideak zentralizatzea eta ezagutaraztea
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5
ESKOLAKO LIBURUTEGIKO
FUNTSAK IKASTETXEKO IRAKURKETA
PLANAREN ZERBITZURA

Irakurketa planak ikastetxeetan ematen ohi diren irakurketa eta idazketa
egoerak hartu behar ditu kontuan. Eskolako liburutegiak funtsak irakurketa
planaren ondoriozko beharrizan bibliografikoetara moldatu behar ditu.
Ondoren, liburutegiko funtsak ikastetxeko irakurketa planera moldatzeko
orientazio zenbait azalduko dugu:

1. Informazio iturrien ulermena: testu liburuak eta hainbat
euskarritako gainontzeko dokumentuak
Testu liburua ezin da izan ikasleek irakasgaia ikasteko erabiliko duten
iturri bakarra. Horrela, eskolako liburutegiak ikasleek curriculumeko
edukian garatzeko eta ulertzeko beharrezko material eta baliabideak izan
behar ditu:
Entziklopediak eta hiztegi tematikoak
Arlo guztietako ezagutza eta dibulgazio liburuak
Arloaren gaineko fikzio liburuak
Multimedia dokumentuak
Internetera konexioa, eta abar

16

Liburutegiko sagua

2. Ulermenezko irakurketa ikastetxeko programazioetan
Irakurketa planak egiteak ikastetxeko irakasle guztiei eragiten die, eta
irakasleek erabaki behar dituzte ikasturte bakoitzean lehentasunezko
hobekuntza ildoak eta ildoak gauzatzeko estrategiak. Estrategia horien
artekoa izan behar du eskolako liburutegia zeharkako lan bezala
erabiltzeak eta arlo bakoitzeko ikaskuntzarako berariaz erabiltzeak.
Beraz, hezkuntza proiektuak, urteko plan orokorrak eta arloetako
programazio didaktikoek eskolako liburutegiaren erabilera kontuan
hartuko dute eta dagokion ikasturterako diseinatu diren jarduerak aipatu
beharko dituzte.

3. Ebaluazioa eta hobekuntza planak
Departamentuak zein ikastetxeak ezarritako hobekuntza ildoek baliabide
eta bibliografia egokia behar dute. Eskolako liburutegiak izaten ahal diren
kontsulta eta informazio beharrak ase beharko ditu.

4. Ulermenezko irakurketa, curriculumeko arlo guztietako
eguneroko lana, ikaskuntza tresnen bidez
4.1 Ikasgelako koadernoak eta apunteak
4.2 Ikerkuntza eta azterketa lanak
Eskolako liburutegiak ikasgelako koadernorik onenak eta ikasleendako
eredu izan daitezkeen lanik onenak gorde behar ditu.
4.3 Etxeko lanak
Eskolako liburutegiak etxean liburutegirik ez duten ikasleei materialen
mailegua erraztu behar die, aukera berdintasunaren baitako kalitatezko
irakaskuntza erdiesteko asmoz.
4.4 Azterketak eta ebaluazio probak
Eskolako liburutegiak kontuan har tu behar ditu azterketetan eta
ebaluazio probetan ikusi diren gabeziak, eta hezkuntza alderdi orokorrak
eta arloetako irakaskuntza hobetzeko laguntza materialak erraztu behar
ditu.
Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
5. Eskolako liburutegiko funtsak ikastetxeko irakurketa planaren zerbitzura
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5. Ulermenezko irakurketa laguntza tresnen bidez
5.1 Irakurketa jarduerak, eskola liburutegitik
Eskola liburutegiak arlo guztietako irakurketa beharrak artatu behar ditu;
ezagutza materialak, eta baita irakasgaiekin loturiko fikziozko literatura
ere.

5.2 Asteko irakurketa saioa
Eskolako liburutegiak koordinatuko ditu eskolako liburutegiko
espazioaren erabilera eta bertako funtsen mailegua, “asteko irakurketa
saio”tik eratorritako irakurketa beharrak asetzeko. Irakurketa saio hauek
nahitaezkoak dira Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan.

5.3 Ozen irakurtzea
Eskolako liburutegiak ozen irakurtzeko jarduerak antolatzen ahal ditu,
ikasgelan antolatzen direnez gain, jarduera horren helburuak ezarriz.

5.4 Eskolaz kanpoko jardunaldiak
Eskolako liburutegiak materialak erdietsiko ditu eskolaz kanpoko
jarduerak dokumentatzeko, kasu:
Inguruko natura eta arte ondarea ezagutzeko txangoak
Erkidegotik kanpora eginiko ikasketa bidaiak
Ikastetxe barnean eta kanpoan eginiko antzerki emanaldiak
Ikastetxe barnean eta kanpoan eginiko musika jarduerak
Oroitzapenezko jardunaldiak
Eskolako jaiak, eta abar

5.5 Irakurketa oporretan
Eskolako liburutegiak zerrenda bat osatu behar du oporretan irakurtzeko
gomendagarriak diren liburuekin, familiak orientatzeko asmoz.
Aipaturiko liburuak liburutegirako erdietsi beharko genituzke, horrela,
liburu horiek behar dituzten familiei mailegatu ahal izateko.
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5.6 Tutoretza ikaslearekin
Tutoretza saioak balia daitezke, hala ikusten bada, liburutegira joateko
eta bertan erabiltzaileak prestatzeko.
Beharrezkoa da ikasleek ikastetxeko liburutegia erabiltzen jakitea eta
funtzionamendurako nazioarteko arauak eta liburutegi bakoitzekoak
ezagutzea.

5.7 Tutoretza familiekin
Eskolako liburutegiak familian irakurtzeko kanpainak sustatu behar ditu.
Tutoreak gurasoak aholkatu behar ditu, ikastetxeko irakurketa plana
etxean bultza dezaten.

5.8 Liburuaren eguna
Liburuaren eguna eskolako liburutegian behar bezala ospatu beharreko
eguna da.
Ikastetxeko jardueran nabaritu egin behar da: erakusketak, liburutegira
egindako bisita gidatuak, lehiaketak, sariketak, irakurraldiak, eta abar.
Horiek eskolako liburutegian antolatuko eta zuzenduko ditu.

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
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6
FUNTSAK ESKURATZEKO
INFORMAZIO BIBLIOGRAFIKOA
Atal honetan orientazio bibliografiko zenbait ematen dugu oinarrizko funts
gomendagarriak eskuratzeko. Paperezko argitalpenez gain, on-line baliabideak
ere aipatuko dira, geroz eta gehiago baitira.

A. Lan orokorrak
ENTZIKLOPEDIAK
Gran Enciclopedia Larousse, Bartzelona, Planeta, 2004, 14 liburuki.
Informazio zehatz eta labur ematen du, modu alfabetikoan ordenaturik.
Lanaren osagarri, Atlas Geografikoa, Atlas Historikoa eta Espainiako atlasa
datoz.
Enciclopedia Encarta multimedia, Madril, Microsoft Ibérica, 2002, 4 DVD.
Enciclopedia Encarta online. http://es.encarta.msn.com
Enciclonet
Nafarroako Hezkuntza Departamentuak, baliabide didaktikoak on-line jartzeko
politika garatuz, ikastetxe eta irakasle guztien esku utzi du doan entziklopedia
hau Teknologia Berriak eta Hezkuntza programaren baitan. 180.000 bat
dokumentu ditu, ezagutza arlo guztietakoak eta irudi, mapa, elementu
multimedia eta aplikazio interaktiboez osatuak.
http://recursos.pnte.cfnavarra.es/recursos

Webean ikasleendako diren entziklopedia eta hiztegien laburpena
http://www.educared.net/aprende/websEducativas/diccionarios.htm

Lur Entziklopedia tematikoa, Donostia, Lur Argitaletxea, 13 liburuki
Ezaugarriak: 13 liburuki gai banari eskainiak, 5.800 orri, 13.000 argazki eta
irudi, 1.000 mapa, 1.500 koadro eta diagrama, 26 milioi bizki.
Gaiak: Euskal Herriko Atlas Historikoa, Euskal Herriko Artea, Euskal Herriko
Hizkuntza eta Literatura, Euskal Herriko Geografia, Euskal Herriko Historia,
Matematika, Fisika eta Kimika, Historia Unibertsala, Geografia Unibertsala,
Arte unibertsala, Izadi Jakintza, Literatura Unibertsala, Gizarte Jakintza.
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HIZTEGIAK ETA GRAMATIKA LANAK
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madril,
Espasa-Calpe, 2003.
Espainieraren hiztegi arau-emailerik garrantzitsuena. Termino bakoitzeko
etimologia, kategoria gramatikala, esanahia eta adiera orokorrak eta
berariazkoak ematen ditu.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario escolar de la Real Academia
Española, Madril, Espasa-Calpe, 2004.
RAEren hiztegiaren eskola bertsioa, Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendua.
Gramatika eta ortografia eranskina du, aditz irregularren jokoen ereduekin.
Irudiak ere baditu.
MOLINER, María, Diccionario de uso del español actual, bigarren
argitaraldia, Madril, Gredos 1998, 2 liburuki.
SECO, M., RAMOS, G, eta ANDRÉS, O., Diccionario del español actual,
Madril, Aguilar 1999.
SECO, M. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madril,
Espasa-Calpe, 2004.
Zalantza morfologiko eta sintaktikoak, neologismoak eta arrunkeriak biltzen
ditu. Gramatika, aditz-joko, hiztegi ortografiko eta abarren laburpenekin
eranskin bat ere badu.
COROMINAS, J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana,
Madril, Gredos, 2003.
Diziplina guztietako ikasleei zuzendua, eta bereziki hitz bakoitzaren bilaketa
etimologikora bideratua.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLAREN WEB ORRIA
Ondoko atalak ditu: 2001 Hiztegia; hizkuntza kontsultak; zalantzen hiztegia;
datu bankuaren kontsulta eta hiztegi akademikoak. Kontsultak on-line egiten
ahal dira, doan. Aski da “añada el diccionario a su navegador” lotura
aktibatzea. Instalazio jarraibideak segituz, hiztegia eskura izanen duzu
esteken barran.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía de la Lengua Española Interneten.
Aurtendik aitzina, eskura dago “Ortografia de la Lengua Española” sarean, eta
bertan, doan egiten ahal dira nahi beste kontsulta.
http://www.educared.net/aprende/f_ortografiarae.htm

HIZTEGI ENTZIKLOPEDIKOAK
Diccionario enciclopédico Espasa, Madril, Espasa-Calpe, 1999, 2 liburuki.
Artikuluak, definizioak, biografiak, irudiak eta mapak ditu.
Diccionario enciclopédico universal, Bartzelona, Océano, 2000, 3 CD-ROM.
Diccionario enciclopédico Salvat ilustrado en color, Bartzelona, Salvat,
2004.
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Lan berean entziklopedia, hiztegia, atlas geografikoa eta atlas historikoa ditu.
El pequeño Larousse 2004: diccionario enciclopédico multimedia,
Bartzelona, Spes Editorial, 2003, CD-ROM 1.
85.000 artikulu ditu (57.000 izen arrunt eta 28.000 izen berezi) eta 104.000
adiera eta 5.000 irudi: argazkiak, azalpen marrazkiak, eskemak, koadroak,
arte laminak eta diapositibak, taulak, eta abar.
Lur hiztegi entziklopedikoa, San Sebastián, Lur Argitaletxea, 13 liburuki.

URTEKARIAK
Anuario El País, Madril, El País, 2004.
Aitzineko urteko gertakizun nabarmenenen gaineko artikuluak, kronikak eta
informazioak biltzen ditu, baita gaika antolaturiko datu estatistikoak ere.
Anuario de Navarra 2003, Iruña, Diario de Navarra, 2004.
Nafarroako berriak, alor guztietakoak.
Anuario Social de España 2003, Bartzelona, La Caixa fundazioa, 2003.
Hirugarren urtez segidan argitaratzen da urtekari hau. Xedea du udal eta
probintzia mailako gizarte adierazleen azterketa eta zabalkundea sustatzea
du. Ikerketa hau Espainian mila biztanletik gora dituzten 3.167 udalerrietako
alderdi sozial eta ekonomikoetan zentratzen da, hain zuzen ere, horietan bizi
baita espainiar biztanleriaren % 96. Badu bertsio elektronikoa.
http://www.estudios.lacaixa.es/anuariosocial

El estado del mundo 2004; anuario económico y geopolítico mundial, Madril,
Akal, 2003.
Politikan, ekonomian edo diplomazian espezialistak direnen balantzea
aurkezten du. Horiekin bat, kontinenteetako eta estatu handietako ikerketa
geopolitikoak ere ekartzen ditu.
EUSKAL KULTURAREN URTEKARIA 2005, Lasarte-Oria, Zeruko Argia, 2005.
1984tik euskal kulturako gertakariak biltzen ditu (erreportaiak, elkarrizketak,
dossierrak, musika, euskara, literatura,…). Hemendik aparte, esku artean
izan genezakeen euskal kultur talde, erakunde eta pertsoneen agenda
osatuena dauka.

ATLASAK
Gran Atlas Salvat, Bartzelona, Salvat, 2001.
Mapak, kontinentekako eta herrialdekako sintesi geografikoak, glosarioak eta
aurkibidea ditu.
Atlas geográfico universal, León, Everest, 2004.
Mapa fisikoak, politikoak, klimatikoak eta ekonomikoak ditu, baita
toponimoen aurkibidea ere.
Atlas escolar Espasa, Madril, Espasa-Calpe, 2004.
Gran Atlas del mundo-WXP, Zeta Multimedia.
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Atlas interaktiboa. Hainbat eskalatako 400 mapa baino gehiago ditu, 33
bideo, 250 argazki, eta ehunka grafiko eta eskema munduko herrialde
bakoitzaren gainean. Hagitz baliagarria 12 urtez goiti.
Geografi Atlasa. Euskal herritik unibertsoa, Donostia, Elkar, 2005.
Munduko Atlasa, Donostia, Ttarttalo, 2002.
Munduko Atlasa, Donostia, Elkar, 2004.

B. Haur eta gazte literaturako eta informazio
Iluburuetako argitaletxeak
ARGITALETXEA
Web orria

Acento Editorial
http://www.acento-editorial.com

Aizkorri
Argitaletxea
(grupo Everest)
http://www.everest.es

Alba
(grupo Libsa)
http://www.libsa.es

Alba Editorial
http://www.albaeditorial.es

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

Club acento
Club de la aventura
Club de los clásicos
Banda negra
Club de los clásicos
Banda verde
Club de los clásicos
extranjeros

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Flash
Profesiones
Flash back
Las luces
Archivos Acento
Diccionarios Pocket

Bibiak bilduma
Hartzatxoaren liburuak
Mendi sorgindua
Topaleku
Jone, Jon eta Txintxon
Betiko ipuinak
Opari bilduma
Hogan bilduma
Disney liburuak
Clásicos Alba
Clásicos juveniles Alba
Grandes clásicos Alba
Clásicos juveniles
Alba joven
A joven
A primeros clásicos
Viajes
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ARGITALETXEA
Web orria

Alberdania
http://www.alberdania.net

Albur
Producciones
Editoriales

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK
Kalamatxin saila
Osinberde saila
Txirri, mirri eta txiribiton

Álbumes ilustrados
Buenas letras

http://www.albur-libros.com

Algaida Editores
(grupo ed. Anaya)
http://www.algaida.es

Algar Editorial

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Aprender y descubrir
Mundos literarios
Países y culturas
Historia. Arte

Cuentos de la media lunita
Itargi erditxoaren ipuinak
Cuentos perfumados
El grillo rojo
El grillo amarillo
El grillo azul
Cuentos clásicos
Infantil

Letra mágica
Maleta mágica
Calcetín
Algar joven
Narrativas

Narrativas
Algar texto

http://www.alianzaeditorial.es

El libro de bolsillo
Biblioteca juvenil

El libro de bolsillo
Biblioteca de consulta

Amarú Ediciones

Infantil

http://www.algareditorial.com

Alianza Editorial

http://www.verial.es/amaru
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ARGITALETXEA
Web orria

Anaya infantil
y juvenil
http://www.anayainfantilyjuvenil.com

Art Blume

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Mi primera sopa de libros
Sopa de cuentos
Fácil de leer
Papeles rotos
Nico y sus juguetes
Tina y su pandilla
Renacuajos
Hago mi propio libro
Cuentos de sí
Los sabuesos
El duende verde
Iratxo berdea
Sopa de libros
Liburu zopa
Espacio abierto
Espazio irekia
La senda de los elefantes
Tus libros

Recicla y construye
Biblioteca básica
de Historia
Biblioteca básica
de Arte
Biblioteca básica
de Literatura
Biblioteca didáctica
Anaya
Nueva biblioteca
didáctica
Animales en acción

Infantil

Infantil

Narrativa
Poesía

Arte
Ensayo

Albur
Cuentos policiales
Saltamontes
Palancia de narrativa joven
El sueño de...
Estrella polar
Mojiganga
Sin horizontes

Arte
Ensayo

http://www.blume.net

Bassarai Ediciones
http://www.bassarai.com

Bassarai Ediciones
http://www.brosquiledicions.es

Castilla Reno
Ediciones
http://www.castillareno.com

El Capitán Trueno
El cachorro
Astérix

Celeste Ediciones

Celeste joven

http://www.celesteediciones.com
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ARGITALETXEA
Web orria

Ciencias
de la Educación
Preescolar
y Especial (CEPE)

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Cuentos para leer y hacer
Leer
Narraciones breves
para hablar, leer y hacer

Vocabulario en
imágenes

Se levanta el telón
Las tres Mellizas
Gerónimo Stilton
El zoo de las letras
Los Simpson
Harry Potter
El pequeño vampiro

¿Qué sabes de…?
Teo descubre

http://www.editorialcepe.es

Círculo
de Lectores
http://www.circulo.es

Clan Editorial
http://www.clan.es

Colección Boreal
(grupo Espasa-Calpe)

Grandes cuentos
para niños chicos
Cuentos de autores
españoles
Cuentos de ultramar
Todo el fondo es
de literatura universal

http://www.espasa.es

Combel Editorial
http://www.editorialcasals.com
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La lupa (cartoné)
Caballo alado
Osos habilidosos
Libros sonido
Ada y Max
Troquelados clásicos
Bebés
Tom
Gato Chatón
Jack
Roseland
Niños del mundo

¿Qué hace?
Historias de la Biblia
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ARGITALETXEA
Web orria

Edebé
http://www.edebe.com

Edelsa
(grupo Discalia)
http://www.edelsa.es

Ediciones Akal
http://www.akal.com

Ediciones Aljibe
http://www.edicionesaljibe.com

Ediciones Altea
(grupo
Santillana)
http://www.gruposantillana.com

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK
Amadeo Bola-detective
Clásicos Edebé
Cuatro amigos y medio
Cuentos tradicionales
Elige tu cuento
Literactiva
Luz de noche
Maticuentos
Mi familia
El mundo según Claudio
Nómadas
Nómadas del tiempo
Periscopio
Tren azul
Tren azul. Mis cuentos
favoritos
Tucán azul
Tucán verde

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Ciclos vitales
Oxford joven
Planeta vivo

Estrella de mar
Lecturas clásicas
graduadas
Leer es fiesta
Para que leas
Infantil
Aventuras del Barón
Munchausen
Infantil y juvenil
Literatura

Enciclopedias

Altea aventura
Altea benjamín. Lecturas
Altea mascota
Clásicos juveniles
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ARGITALETXEA
Web orria

Ediciones B
(grupo Zeta)
http://www.edicionesb.es

Ediciones Beascoa
(grupo ed. Random
House Mondadori)

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Escritura desatada
Harry Potter
Hora cero
Libros de las virtudes
Libros para divertirse
Pesadillas
Rugrats
Simpson
Sin miedo
Wally
Todo su catálogo es
de literatura infantil

http://www.beascoa.com/cast/
beascoa/beascoa.htm

Ediciones Cátedra
(grupo ed. Anaya)
http://www.catedra.com

Ediciones
de la Torre
http://www.edicionesdelatorre.com

Ediciones Destino
http://www.edestino.es
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Letras hispánicas
Letras universales
Cátedra base
Biblioteca Avrea
Poesía Cátedra
Alba y Mayo. Poesía
Alba y Mayo. Narrativa
Alba y Mayo. Teatro

Alba y Mayo. Ciencia

La biblioteca de Alex
Clásicos contemporáneos
comentados
Destino juvenil
Pequeño delfín
Serán famosos
Las tres mellizas
Valentín
Sorpresas
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ARGITALETXEA
Web orria

Ediciones Elfos
http://www.edicioneselfos.com

Ediciones
Gaviota
(grupo Everest)
http://www.everest.es

Ediciones
Hiperión

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Adivina y coloca
Tú y los demás

Aprender jugando
Libros para aprender
y jugar
Primeros
conocimientos
Qué? Cómo? Por qué?
¡Aprender es divertido!

Libros de cartón y baño
Gaviota junior
Gaviota mágica
Inventacuentos
Fotomisterios
Zona límite
Biblioteca universal
de clásicos juveniles
Libros de licencia
Libros de lectura
don y doña
Snoopy
Teletubbies
Tweenies
Star wars
Spirit
Simbad
El Cid
Juanito Jones
Barbie
W.I.T.C.H.
Winnie de Pooh
Disney

Historias de la Biblia
Nene, nena y guau:
descubrimiento del
medio físico y social
Nene, nena y guau:
comunicación
y representación
Juego y aprendo
con Winnie

Ajonjolí
Las aventuras de Nunavut

http://www.hiperion.com
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ARGITALETXEA
Web orria

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

Ediciones Izar

Ales
Ametsak sorta
Coral
Haurren klasikoak
Kiku
Liburu sendoa
Mire mundu miragarria
Pintatu zeure ipuina
Txirleta

Ediciones
Mensajero

Ekilore
Kimutxo
Kimu
Klasikoak

http://www.mensajero.com

Ediciones
Octaedro
http://www.octaedro.com

Crecer jugando
El juego de la ciencia

http://www.edicionesoniro.com

http://www.edicionespalabra.es

Ediciones Rialp
http://www.rialp.com
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Enciclopedia infantil

Biblioteca básica
Biblioteca octaedro
Narraciones solaris
Vademecum

Ediciones Oniro

Ediciones
Palabra

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Astor
La mochila de Astor
Libros ilustrados

Juvenil mc

Aventuras de Rufi,
Isa y Tolín
Serie amarilla
Serie roja
Serie verde

Naturaleza en
101 preguntas
Vida íntima
de los animales
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ARGITALETXEA
Web orria

Ediciones Serres
http://www.edicioneserres.com

Ediciones Siruela
http://www.siruela.com

Ediciones SM
http://www.grupo-sm.com

Editorial Alfredo
Ortells
http://www.ortells.com

Editorial
Barcanova

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK
Los niños y el arte
Vamos a pegar mis cuadros
El arte en puzzle
Tanya
La ciudad de papel
Libros ilustrados
Sally Gadner
El árbol de la vida
Jamie Lee Curtis
Robbie H. Harris
Kes Gray
Lauren Child
Todd Parr
Maisy y sus amigos

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Los maestros del arte

Siruela/colección escolar
literatura
Las tres edades
Adivina
El barco de vapor
Cuéntame un cuento
Esta es otra historia
La gallina marillina
Pequeño Hipo
Pictogramas

Aprender jugando
La cuerda del saber
Mis primeras pegatinas
Naturaleza viva
Pequeña Tina
Primeras palabras
Yo observo
¡Vaya fauna!

El mundo mágico
Clásicos de la Juventud
Grandes clásicos
Libros de artesanía

Colección Descubre
(8 tomos)
Enciclopedia ilustrada
del mundo animal
(8 tomos)

Los cuentos fantásticos
de las tres mellizas

http://www.barcanova.es
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ARGITALETXEA
Web orria

Editorial Bruño
http://www.editorial-bruno.es
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HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK
Altamar
Atxorra
Anaquel
Biblioteca Jordi Sierra
i Fabra
Busca y juega
Chiqui cuentos
Cuentos de colores
Los malos
Cuentos históricos
Delfines Altamar
Estrellas Altamar
Fábulas del búho
La familia miau
Franklin
Historias del planeta azul
Kika superbruja
Kika superbruja y Dani
Lecturas Micho
Libro-puzzle
Lobito
Magia y desastres
Moviñecos
Paralelo cero
Pega-T
Pequeños ciudadanos
Pequeños monstruos
PG 752. Patrulla
galáctica 752
Pictocuentos
Quinta dimensión
Quique y Lucas locopilotos
Rapi y Tranqui
Soy Jerónimo
Yo acuso
Yoko
Ziaboga

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Indiana Jones
explora…
La casa de papel
Loborrojo
Mundos asombrosos
Naturaleza abierta
Pueblos y gentes
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ARGITALETXEA
Web orria

Editorial Casals
http://www.editorialcasals.com

Editorial Castalia
http://www.castalia.es

Editorial Corimbo
http://www.corimbo.es

Editorial Crítica
(grupo Planeta)

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Punto infantil
Punto juvenil

Juega y aprende

Castalia Didáctica
Castalia Prima
Clásicos Castalia
Clásicos Castalia
35 aniversario
Ediciones críticas
Odres nuevos

Castalia instrumenta
Literatura y sociedad

Biblioteca del ratoncito
Pérez
Los cuentos de...

http://www.ed-critica.es

Editorial Debate
(grupo Random
House Mondadori)
http://www.editorialdebate.com

Editorial Desclée
de Brouwer
http://www.edesclee.com

Babar
Cuento con piezas
Debate infantil
Los libros de Perico
el conejo travieso
Los libros originales
de Perico el conejo travieso
Ipotxak eta erraldoiakhaur eta gazte
Album ilustratua-lau kolore

Editorial Diagonal
(Grup 62)

Infantiles

Editorial Edaf

Libronido
Mecano de cartón
Los más...
Cuentos y fábulas infantiles
Adivina, adivina

http://www.edaf.net

Descubrimientos
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Mi primer librito
El libro casita
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ARGITALETXEA
Web orria

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Editorial
Escuela
Española

Lecturas infantiles

Editorial
Everest
(grupo Everest)

Montaña encantada
(castellano y euskera)
Montaña encantada
Serie teatro
Punto de encuentro
(castellano y euskera)
Serie teatro

Diccionarios
Atlas
Enciclopedia básica
del estudiante
(12 tomos)
Enciclopedia preguntas
y respuestas
(12 tomos)
Enciclopedia de
los animales salvajes
(8 tomos)
Enciclopedia de
la historia (10 tomos)
Mundo abierto
Cuerpo & Mente
Mi primer estuche

Libros de Z
Mis primeros libros
Álbumes ilustrados
Cuentos universales
Colección juventud
Libros de Astrid Lindgren
Libros de Enyd Blyton
Comics infantiles
Tintín

Diccionarios
Conocer y comprender

http://www.everest.es

Editorial
Juventud
http://www.editorialjuventud.es
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ARGITALETXEA
Web orria

Editorial Libsa
http://www.libsa.es

Editorial
Luis Vives
(Edelvives)
http://www.edelvives.es

Editorial Lumen
(grupo Random
House Mondadori)
http://www.editoriallumen.com

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Aterradores
Biblioteca de oro juvenil
Cosas nuestras
El bosque encantado
Isla misteriosa
Libros prácticos juveniles
Clásicos favoritos
Cuéntame un cuento de...
Cuentos de oro
Cuentos de siempre
e inolvidables
Cuentos del castillo
Cuentos fantásticos
Diamante
Esmeralda
Miniclásicos
Pequeños cuentos
Platino
Topacio

Mi primera
enciclopedia
Enciclopedia ilustrada
juvenil
Mitología
Para saber más
Secretos de…
Aprende jugando
Aprendo con
mis cuentos
Aprendo jugando
con los clásicos
El hombre y su historia
El hombre y su mundo

Ala delta
Alandar
Clásicos juveniles
Cuentos del viejo roble
Deditos
Leer juntos
Lucas
La rana Lola
Sueños de papel
Vaca y cuco

Actividades de
los animales
Álbum activo
Ciencia simple
Conocimientos
Edelvives
Preguntas/respuestas
junior
Preguntas/respuestas
3-6 años
Quién? Cuándo? Qué?

A favor de las niñas
Grandes autores
Grandes autores bolsillo
Álbumes clásicos ilustrados
Libros ilustrados
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ARGITALETXEA
Web orria

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

Editorial
Magisterio
Español

La espiral mágica
Infantiles
Libros de imaginación
Novelas y cuentos
Punto infantil
Punto juvenil

Editorial Mintzoa

Cuentos populares
navarros

http://www.mintzoa.com

Editorial Molino
http://www.editorialmolino.es

Editorial Océano

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Libros de temática
navarra
Colección Carranza

Alfred Hitchcock
y los tres investigadores
Animalitos peludos
Aventuras de Guillermo
Antología universal
de cuentos y narraciones
Biblioteca universal
Clásicos universales
El lector de…

Biblioteca educativa
integral interactiva
Atlas visuales Océano
Universo Océano

Cancionero
Clásicos
Pinto pinto gorgorito
Riel

La mirilla

Platinum
Luxor

optima.htm

Cuentos del mundo
Grandes clásicos
Grandes Obras

Editorial Pamiela

Haur literatura

http://www.oceano.com

Editorial Onda
http://www.editorialcasals.com

Editorial Óptima
http://www.rambla.cl/optima/

http://www.pamiela.org

Editorial Planeta

Planeta Junior

http://www.editorial.planeta.es

Editorial Popular

Enciclopedias Planeta
Cuadernos de ruta de Tintín

Letra grande

http://www.editorialpopular.com
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ARGITALETXEA
Web orria

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

Editorial Saure

Aritz, pilotaria bilduma

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

http://serviciospro.wanadoo.es/laidea

Editorial Sirpus

Lectura fácil

http://www.sirpus.com

Editorial Timun
Mas
http://www.editorialceac.com

Editorial
Vicens-Vives
http://www.vicensvives.es

Editorial
Zendrera
Zariquiey
http://www.editorialzendrera.com

Ekaré Europa
http://www.ekare.com/spanish/

Dragonlance
Reinos olvidados
Warhammer
La rueda del tiempo
Aula de literatura
Vicens-Vives
The back cat
Le chat noir
Clásicos adaptados
Clásicos hispánicos
Clásicos universales
Cucaña
Cucaña biografías
Cuentos de apoyo
a la lectura y escritura
Green apple
Libros ilustrados
Piñata

Con las manos
en la ciencia
Biblioteca didáctica
de filosofía
Historia visual del arte

Castor
Cuentos ilustrados
Dichosos humanos
Historias del viejo oso
Ponte poronte
El jardín de los niños

europa.cfm

El Aleph

Infantil

http://www.grupo62.com
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ARGITALETXEA
Web orria

Elkarlanean
http://www.elkarlanean.com

Entrelineas
http://www.eraseunavez.org
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HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Apirila
Branka
Harry Potter
Klasikoak
Gaztaluma
Taupadak
Besteak
Betiko Ipuinak
Birundan
Bostak
Dona Dona
Ekidazu
Eta zer?
Galtzerdi suizida
Garmendia
Historia Harrigarriak

Infantil
Novela
Poesía
Fantasía-terror

Liburutegiko sagua

ARGITALETXEA
Web orria

Erein
http://www.erein.com

Espasa-Calpe
http://www.espasa.es

Essential Minds
http://essentialminds.com

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Auzkitzen irakurgaiak
Urrezko giltza
Behin batean…
Sasi guztien gainetik
Ipurbeltzeko ale bereziak
Letra magikoa
Siberia treneko ipuinak
Holaxe bizi da Xola
Mandolina saila
Igelio igela
Auskalo Bumeran
Madame Kontxexi Uribe
brigada & detecktibe
Bambulo
Usoa
Perzebal
Gure klasikoak
Bioleta saila
Oroimenean barrena
Narratiba
Bakanak
Poesia
Narrativa

Austral infantil
Austral juvenil
El mundo de Ally
Enigmas
Espasa juvenil
Giralibros
Gregorio miedo y miedo
Jugar con…
Leo con Disney
Vampirillo

Diccionarios

El rey Otis en el Reino
de la Bondad

Baby Einstein
So smart
Baby gourmet
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ARGITALETXEA
Web orria

Fondo de Cultura
Económico

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

A la orilla del viento

http://www.fcede.es

Fundación
Intermón

Pequeños ciudadanos
Los sueños

Una mirada al mundo
Alfabeto solidario

http://www.intermon.org

Giltza
(grupo Edebé)
http://www.edebe.com

Periskopia
Tren urdina
Tukan. Berdea
Tukan. Urdina

Grijalbo
(grupo
Random House
Mondadori)

Guías de la naturaleza
Diccionarios Collins

http://www.grijalbo.com

Ibaizabal
http://www.ibaizabal.biz

Imaginarium
http://www.imaginarium.es

Ivette Noguera
García

Tento
Mikela
Matxinsalto
Gaztero
Peques de cartón
Peques más grandes
Pegatinas
Encantamiento
Fábrica de sueños
Poesía
Tusitala
Las aventuras de Salsifi

http://personal2.iddeo.es/ret000is/index2.htm

José J.
De Olañeta
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Biblioteca de cuentos
maravillosos
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ARGITALETXEA
Web orria

Kalandraka
Editora

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

http://www.kalandraka.com

Libros para soñar
Makakiños
Amets egiteko liburuak
Minilibros para soñar
Sondecuento

Kókinos

Todo el catálogo

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

http://www.editorialkokinos.com

La Galera
http://www.editorial-lagalera.com

Grumetes
La Galera popular

(Versión en castellano en preparación)

Lóguez

La joven colección
Lóguez joven lector

Lur Argitaletxea
McGraw-Hill

Enciclopedias
Clásicos literarios

http://www.mcgraw-hill.es

Media Vaca
http://www.mediavaca.com

Miraguano
ediciones
http://www.miraguano-sa.es

Montera
(grupo Random
House Mondadori)

Media vaca
Libros para niños
Los libros de los malos
tiempos
La cuna de Ulises
Chicas
Serie infinita

http://www.editorialmontera.com

Nivola Libros y
Ediciones
http://www.nivola.com
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La matemática
en sus personajes
Novatores
Científicos para
la historia
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ARGITALETXEA
Web orria

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

Noguer
ediciones

El pequeño Max
Noguer joven
Txikien mundua
Txikien mundua Noguer

Oberon
(grupo Anaya)

Oberon junior

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

http://www.oberoneds.com

Parramón
http://www.parramon.com

Pearson
Educación
http://www.pearsoneducacion.com

Producciones
Agruparte

¿Por qué…?
Libros mágicos
Primeras lecturas

Me llamo…
Libros prácticos
infantiles:
- educación plástica
- juegos educativos
- música y teatro
- referencias

Cuentos de los 7 colores
Colección Literatura Infantil
Alhambra (+ de 6 años,
+ de 8 años, + de 10 años)
La mota de polvo

http://www.agruparte.com

Proyecto Sur

Cuentos de ciencia

http://www.proyectosur.es

Publicaciones
y Ediciones
Salamandra
http://www.salamandra.info/

Harry Potter
Narrativa juvenil
Diarios de reinas
y princesas

Pujol&Amadó
(coedita el fondo de la
editorial uruguaya
Nicanitasantiago)
http://www.nicanitasantiago.com.ar/
espanol/catalogo/catalogo.htm
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Web orria

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Quinteto
R que R editorial
http://www.rqr.es

RBA Libros
http://www.rbalibros.com

Los libros de Lula
Sherlock Holmes
Narrativa y ensayo
Ficción juvenil
Niños

Roger Editor

Punki (castellano y euskera)
El txoko de Josetxo

Sendoa

Txirrita saila

http://www.sendoa.com

Sfera Editores España

Todo el catálogo

Susa

Liburuak
Narratiba
Poesia

http://www.susa.literatura.com

Susaeta
ediciones
http://www.susaeta.com

Tàndem
Edicions

Álbumes ilustrados
Animales con sonido
Animales que cuentan
Las campanas
Colección carrusel
Colección 365
Cuentos de la abuelita
Cuento casset
Duende
Garabatos
Molinillo de papel
Pakto secreto
La pompa de jabón
Supermosaico
A toda máquina
Nacimientos
Triciclo
La rata Marieta
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ARGITALETXEA
Web orria

Ttarttalo
http://www.ttarttalo.com

HAUR ETA GAZTEENDAKO
LITERATURAKO
BILDUMAK
Irakurgaiak
Karramarro uhartea
Kontaidazu
Zaldiko-maldiko

Tuscania
Editorial

El ánfora dorada
El ánfora plateada
El ánfora roja

Tusquets Editores

Infantil (Simón en...)

INFORMAZIO
LIBURUEN BILDUMAK

Ezagutu
Gazteentzako
entziklopedia ilustratua
Tipi-ttapa

http://www.tusquets-editores.es

Txalaparta
Argitaletxea

Axuri beltza

http://www.txalaparta.com

Valdemar
http://www.valdemar.es

Zubia
(grupo Santillana)
http://www.gruposantillana.com

Avatares
El club Diógenes
Haur literatura
Sail gorria
Gazte literatura

C. Haur eta gazte literatura webean
Germán Sánchez Ruipérez Fundazioa
http://www.fundaciongsr.es

(web orritik ateratako informazioa)
Germán Sánchez Ruipérez Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea da,
Kultura Ministerioak onartua, eta 1981ean eratua. Xede nagusia du mota
guztietako kultura jarduerak sortzea, sustatzea eta garatzea. Batez ere, liburuak
eta irakurketa. Fundazioak bere programak gauzatzeko hiru egoitza ditu
Madrilen, Salamancan eta Peñaranda de Bracamonten.
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Madrilgo egoitzak, Ikerkuntza eta Eztabaidarako Zentroak, liburuaren eta
irakurketaren alorrean egiten du lan, baita izaera kulturaleko bestelako
ekintzetan ere. Argitalpen depar tamentu bat du, idatzizko kulturaren
iraupenarekin eta hedapenarekin loturiko liburuak argitaratzen dituena.
Salamancako egoitza, Haur eta gazteendako liburuaren nazioarteko zentroa,
haur eta gazteendako literaturaren eta irakurketaren sustapenean
espezializatua dago. Egundoko Liburutegi gune bat du, jendarterako irekia eta
baita dokumentazio zentroa ere. Hezkuntza, ikerkuntza eta kultura jarduerak ere
egiten ditu.
Salamancako probintzian dagoen Peñaranda de Bracamonteko egoitzan garapen
soziokulturalerako zentroa dago. Zentro hau hiru lan alorretan aritzen da:
liburutegia eta irakurketaren sustapena, izaera kultural eta sozialeko
prestakuntza eta hedapen eta zabalpen kulturala.
Haur eta gazteendako liburuaren nazioarteko zentroa. FGSR-ren egoitza
Salamancan
http://www.fundaciongsr.es/salamanca/default.htm

Funtsezko orria da irakurketaren sustapenean interesaturik dauden
liburuzainendako eta irakasleendako.
Orri honen bidez, ikastetxeek liburu loteak maileguan hartzen ahal dituzte,
erakusketa ibiltariak jasotzen ahal dituzte, eta familiei orientazioa ematen zaie
seme-alabek irakurketaren gainean.
Irakurketarekin loturiko hainbat jarduera antolatzen ditu, eta jarduera hauek
etengabe berritzen dira.
Irakurketa orientatzeko zerbitzua. Irakurketa sustatzeko plana (Hezkuntza
Ministerioa)
http://www.sol-e.com/

(web orri horretatik ateratako informazioa)
Irakurketa orientatzeko zerbitzua, Espainiako Argitaratzaile Gremioen
Federazioaren ekimena da, Germán Sánchez Ruipérez Fundazioarekin bat
garatzen dena eta Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Liburu, Artxibo eta
Liburutegietarako Zuzendaritza Nagusiaren dirulaguntza jasotzen duena.
Irakurketa orientatzeko zerbitzua gizarteari oro har zuzenduriko egitasmoa da, bi
helburu zehatz dituena: irakurketa adin guztietan sustatzea eta liburuekin eta
irakurketarekin harremana nahi duenari zerbitzu erraza eta kalitatezkoa ematea.
Zerbitzu honen asmoa da elkargunea izatea irakurle eta profesionalendako:
haurrak, gazteak, irakasleak, liburuzainak, liburu saltzaileak, eta abar.
Irakurketa orientatzeko zerbitzua irakurketen aholkularia da, eta ez liburuen
bilatzailea. Bertan bisitariari (haurra zein heldua izan) laguntza eta gida lana
eskaintzen zaio, dituen galdera eta interesen arabera.
Zerbitzu honek bi premisa ditu abiapuntu: inoiz ez egitea huts balizko irakurleari,
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ukaezineko kalitatezko aukera eskainiz, eta liburutik ber tatik abiatzea,
berebiziko bidea denez, gainontzeko liburuetara iristeko.
Hasierako 10.000 erreferentziatik gora izateak bermatu egiten du kalitatezko
zerbitzua, sarbide errazekoa, eta horrek lagunduko du, zalantzarik gabe, gure
herrialdean irakur zaletasuna areagotzen.
Edukietara sarrera adin tarteei egokituriko bideetatik egiten ahal da: 5 urtetik
beherako irakurleendako, lagundurik; 6 eta 8 urte tartekoendako, 9 eta 11 urte
tar tekoendako, 12 eta 14 ur te tar tekoendako eta 15 eta 18 ur te
tar tekoendako; eta helduendako, familiendako, profesionalendako eta
irakurleendako.
Horiek guztiek dute erakustokia, argitalpen eskaintza hautatuarekin, eta bertan
erabiltzaileak gomendaturiko nobedadeak, irakurrienak eta gutxien irakurriak
direnak, autore edo per tsonaia famatuen kutunenak eta irakurleek
gomendatuak kontsulatu ahal izanen dituzte, eta datu bitxiak edo pasadizoak
ezagutu ahal izanen dituzte. Liburu bakoitzerako, informazio eta arakatze gune
bat sortu da: laburpen motibatzailea, “azal laurden” bat, erabiltzaileak bi
mailatan idatzia aurkituko duena: haur edo gazteendako, eta helduendako.
Liburu askotako atalak irakurri ahal izanen dira, irudiren bat ikusi, nobedadea
den jakin, pertsonaia famaturen batek gomendatzen duen jakin, beste
erabiltzaile batzuen kritikak edo iruzkinak dituen jakin... gisa berean, haur eta
helduek irakurketa hau gomendatu ahal izanen diote lagun bati edo ikasgelako
ikasleei eta iruzkin pertsonala ere sartu ahal izanen dute.
Irakurketa orientatzeko zerbitzuaren erabiltzaileak bere liburutegia sortzeko
aukera ere izanen du, autoreka, tituluka eta argitaletxeka ordenaturik, eta
irakurketaren gaineko oharrak ere idatzi ahal izanen ditu. Fitxategi horretan
idatzi ahal izanen du baita ere beldurrik handiena eman dion liburua,
zirraragarriena, misteriotsuena...
Orri horren bidez liburuak gaika, generoka, per tsonaiaka, autoreka,
ilustratzaileka, argitaletxeka eta bildumaka bilatu ahal izanen dira. Erabiltzailea
ez bada horrek aktiboa, zerbitzuak gomendioak emanen dizkio liburu-erruleta
jokoaren bidez eta ipuin kontalariak entzuteko aukera ere eskainiko dio.
Nagusiak, 12 urtez gorakoak, zerbitzuko klubetan elkartu ahal izanen dira:
umorearen kluba, zientzia fikzioaren kluba, maitasunaren kluba, misterioaren
eta beldurraren kluba edo komikiaren kluba.
Ataletako bakoitzean, irakurketa orientatzeko zerbitzuak espezialistarik onenek
eginiko material hautapena eskaintzen du.
Zerbitzuaren erabiltzaile helduak (familiek eta irakasleek), irakurketaren agenda
aurkituko dute. Bertan informazioa izanen dute ospakizunen, ikastaroen,
mintzaldien, sarien eta bilkura profesionalen gainean. Gainera, direktorio osatua
aurkituko dute erakundeen, taldeen, liburutegien, liburu denden, argitaletxeen
eta liburuaren munduarekin eta irakurketarekin loturiko pertsonen gaineko
informazioarekin.
Profesionalek kontsultarako izanen dute, halaber, irakurketa sustatzeko
jardueren katalogo zabal bat, hainbat ingurutan gauzatzeko errezeta gisa
pentsatuak: kanpainak, irakurketa klubak, liburuen aurkezpenak, erakusketak,
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haurrendako eta gurasoendako programak. Gainera, liburuaren, irakurketaren
eta kideko alorretako argitalpen funts zabala kontsultatu ahal izanen dute.
Funtsean idazlanak, dokumentuak eta artikuluen testu osoak izanen dira.
Haur eta gazte literaturaren liburutegi birtuala
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/

(web orri horretatik ateratako informazioa)
Liburutegi hau, Miguel de Cervantes liburutegi birtualari atxikia, batetik,
hezkuntza prozesuan inplikaturiko lagun guztiei zuzentzen zaie: ikasleei,
irakasleei, gurasoei eta liburuzainei; bestetik, ikertzaileei eta Espainiako eta
Hispanoamerikako haur literaturaren berreskurapenean interesa duten lagunei
zuzentzen zaie.
Lehen fase batean, berreskuratzen ari dira literatur tradizioan berariazko
jasotzailea haurra zuten lanak, gaur egun eskura ezinak direnak. Horretarako,
berrogeita hamarren bat liburu digitalizatzen hasi dira, baita autoreek
eskuzabaltasunez eskaini dituzten egungo lanak ere.
Bigarren fase batean, egitasmoaren asmoa da haur literaturarekin lotura duen
zernahiren erreferentzia ataria izatea. Modu progresiboan sartu nahi dira beste
baliabide batzuk: autore liburutegia, ilustratzaileen liburutegia, doktorego tesiak,
antzerki testuen katalogoak, irakurketa eta haur literatura sustatzen duten
aldizkariak, kongresuetako aktak, ikastaroak, mintegiak, eta abar. Gaur egun,
badira honez gero halako baliabideetara loturak.
Hirugarren fase batean, helburu nagusia izanen da funtsak ikasgelako
liburutegiko parte izatera pasa daitezela. Horretarako, irakurleen eta liburuen
arteko elkargune zenbait aipatzen dira, kasu, liburutegi sorgindura lotura.
Liburutegi sorgindua, hainbat hezkuntza mailatan ikasleen sormen lanetarako
gorderiko gunea da.
Herodes aldizkaria, Extremadurako Unibertsitatearen irakurketa mintegia
http://www.unex.es/Interzona/Revista/herodes/n1

(web orri horretatik ateratako informazioa)
Extremadurako Uniber tsitateko Kultura Ekintzarako Errektoreordetzatik,
irakasle, idazle, liburu saltzaile, eta kultura munduarekin loturiko pertsona talde
batek orri hau paratu du abian ikasleek zuzenean irakurtzeko aukera izan
dezaten eta testuekin ongi pasa dezaten toki bat eskaintzeko asmoz.
Haur eta gazte literaturako klasikoen kanon bat berreskuratzeko asmoa dute,
eta gisa berean, haur literaturan mundu anglosaxoiak duen garrantzia
kontuan har turik, gure eremu kulturaleko autoreengan erreparatzeko asmoa
ere badute.

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
6. Funtsak eskuratzeko informazio bibliografikoa

47

Irakurketa sustatzeko Alonso Quijano fundazioa
http://www.alonsoquijano.org/fundacion.htm

Erakunde pribatu eta independentea da hau, irabazi asmorik gabekoa.
Gizakiaren garapen osoa bultzatzea du xede, kultura eta hezkuntza ekimenak
sustatuz, batik bat, irakurketa bultzatzera bideraturikoak. Malagan eratu zen
2000. urtean.
Galtzagorri Elkartea
(web orri horretatik ateratako informazioa)
Galtzagorri Elkartea 1990ean sortu zen eta gure egitasmo nagusien artean,
euskarazko haur eta gazte literatura sustatu eta ezagutaraztea daudela esan
genezake. Elkartean, hortaz, literaturgintza mota horrekin harremana duen
edonork har dezake par te, dela idazle eta ilustratzaileek, irakasleek,
bibliotekariek, itzultzaileek, liburusaltzaileek,... haur eta gazte literaturzale den
edonork.
Guztiarekin, ez dira hor agortzen Galtzagorri Elkartearen jarduerak, jakina denez,
OEPLI delakoan (Organización Española para el libro infantil y juvenil) euskal
ordezkaritza bere gain hartzen baitugu urtero. Hau dela eta, Espainia mailan
antolatzen diren lehiaketa desberdinetan (dela Lazarillo sarietan, dela Haur eta
Gazte Literaturako Sari Nazionalean) euskal hautagaiak proposatzen ditugu.
Horrekin batera, nazio artean haur eta gazte literaturan entzute handiena duen
IBBY erakundeak kaleratzen duen Ohorezko Zerrendarako nahiz Andersen
sarietarako ere euskal idazle/ilustratzaile/itzultzaileak proposatzen ditugula
esan behar da.
Ibilaldi honetan hainbat ekimen finkatu dira, hala nola urtero burutzen diren
areto, biltzar eta irakurzaletasuna sustatzeko egitasmoak. Azken hauen artean
ondorengoak leudeke:
Liburu Gaztea: DBHko ikasleei zuzenduriko Literatur Lehiaketa.
Liburuen Altxorra: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleen geletatik etengabe
bidaiatzen dabilen liburu mailegu zerbitzu berezia da, zeina pirata baten
eskutik iristen den ikastetxera.
Idazle Gaztea: Euskaldunon Egunkariarekin lankidetzan antolaturiko DBHko
ikasleei bideratutako narrazio eta poesia lehiaketa.
Horretaz gain, argitalpenen artean Euskal Idazleen Katalogoa eta urtean bitan
Behinola aldizkaria kaleratzen dugu.
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D. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren web
orrialdean (PNTE)
http://recursos.pnte.cfnavarra.es/recursos

Hezkuntza baliabideen orri honetako edukiak interesa duten erabiltzaile guztien
eskura daude, 2003-2004 ikasturtetik aitzina. Gaur egun zazpi lotura ditu:
Bideoa interneten: Teknologia Berriak eta Hezkuntza programaren baitako
egitasmoetan oinarrituriko ikus-entzunezko ekoizpenak biltzen ditu, irakasle
lanean erabili ahal izateko.
Arloetako berariazko programak: curriculum arloetako edukiak garatzen
dituzte, hainbat elkar eragite mailekin.
Enciclonet: on-line kontsultatzeko entziklopedia unibertsala.
Elementuen taula periodikoa.
La cabaña del bosque: edukien ataria, Lehen Hezkuntzako ikasle eta
irakasleek erabiltzekoa. Atari honetan lan proposamen batzuk planteatzen
dira etxola atsegin batean, Iratiko oihaneko gune misteriotsu eta
iradokitzailean, “PIKI” maskota gidari dutela.
Wiris: matematika kalkuluak egiteko tresna, hezkuntza erkidegoak
erabiltzeko.
Multimedia baliabideen bankua: Hezkuntza Ministerioak Hezkuntza
Informaziorako eta Komunikaziorako Nazio Zentroaren bidez sortu duen
baliabide honen helburua da ikus-entzunezko baliabide multzo bat sortzea.
Edukiaren erabilera unibertsala, doakoa eta irekia da. Bertan dira: irudiak,
soinuak, seinaleak eta irudiak mugimenduan.
http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/biblioteca/enlaces.php

Helbide honek informazio bibliografikoa bilatzeko loturei sarbidea ematen digu,
ondoko artxiboen bidez:
Eskolako liburutegirako baliabideak
Bibliotekonomian eta dokumentazioan espezializaturiko direktorioak
Espainiako liburutegiak interneten
Nazioarteko liburutegiak interneten
Datu baseak
Argitalpen elektronikoak
Profesionalen eta elkarteen direktorioak
Eztabaida foroak
Informazio bibliografikoa, merkataritzakoa
Baliabide tekniko eta profesionalak
Dokumentura sarbidea
Liburuzainendako informazio profesionala

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
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http://www.pnte.cfnavarra.es/dgupl/

Hezkuntza Depar tamentuko Uniber tsitate eta Hizkuntza Politikarako
Zuzendaritza Nagusiaren web orria. Helbide honek Programazio, Ikerketa eta
Hizkuntza Garapenerako Zerbitzuaren orrirako sarrera ematen du, zeinean orain
arte egin dituen jarduerak eta beste baliabide batzuek iristeko loturak xehetzen
diren: Nafarroako fonoteka, adibidez, nafarroako toponimiaren webgunea eta
abar.
http://www.pnte.cfnavarra.es/dgupl/plantilla.php?seccion=programacion&padre=138&c=0

Nafarroako Euskararen Fonoteka Nafarroako Gobernuaren eta Euskal Kultur
Erakundearen arteko Lankidetzari esker sortutako lana da. Proiektu honen
asmoa da Nafarroako euskalkien grabaketak gordetzea eta, era berean,
interesaturik egon daitezkeen guztien eskura paratzea.
Nafarroako Fonotekaren eduki osoa ez dago eskura interneten. Momentuz,
soinu artxiboak falta dira. Horiek kontsultatzeko ikertzaileak helbide honetara jo
beharko du: Uniber tsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza
Nagusia: Navarrería Kalea 39, 31001 Iruña.
Fonotekak euskalki, azpieuskalki eta barietateen zerrenda osoa aurkezten du,
baita Nafarroako euskalkien deskribapena soinu adibideen bitartez, herrien
zerrenda alfabetikoa eta mapen bitarteko bilaketa sistemak: euskalkiak,
barietateak, herriak…, hitz edo gaien bidez ere. Fonoteka erabiltzeko gidek
(flash eta pdf-a) erabiltzaileek eskura izango dituzten fonotekako edukiak eta
funtzionamendua ikasteko beharrezkoak diren azalpen guztiak erakusten
dituzte.
http://www.pnte.cfnavarra.es/eibz/index.htm

Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroaren webgunea da, zeinaren
helburu orokorrak hauek baitira: Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko jarduerak
bultzatu, euskaraz irakasten duten irakasleen hizkuntza maila hobetzeko,
gramatika eguneratzeko eta komunikatzeko gaitasuna lantzeko; Hizkuntza
baliabideak eskurago jarri, eguneroko lana errazteko; ikastetxe barneko
komunikaziorako testuak eta ikasmaterialak sortzerakoan, aholkuak eman,
hizkuntza kalitatearen alde; Euskal Hizkuntza eta Literaturako irakasleei
baliabide didaktikoak sortzen lagundu.
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E. Euskarazko baliabideak interneten
Internet bilatzaileak
http://www.aurki.com

Euskara hutsezko lehen bilatzailea.
Aurki.com 2000-2005
Aurki.com bilatzaile bat izan da 2000. urteaz geroztik, euskarazko sareko
baliabideen direktorio edo aurkibide bat. Bere oinarria Open Directory Project
(Dmoz.org), direktorio libre eta irekia zen. Haren ispilu bat izan da eta da Aurki.com
Beherago ikus Aurki.com zaharrek izan zuten itxura ezagutzeko.
http://kaixo.com

Euskadiko direktorio-bilatzailea. Euskaraz eta gaztelaniaz.
Direktorioak, bildumak eta baliabide orriak
http://www.euskara.euskadi.net/r59-734/eu

Eusko Jaurlaritzak duen euskararen ataria. Ahots zerbitzu aurreratuak
erabiltzeko aukera, “Bidegileak” bilduma, Softwarea deskargatzeko tokia,
hiztegiak, berriak, lotura interesgarriak…
http://www.euskara.org

Euskararen ataria. Webgune honetan, Interneten euskaraz eta euskarari buruz
dauden baliabideak. (biltzen saiatu dira). Ia esteka guztiak bilduta daude.
http://www.lauhaizetara.net/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&req=
viewlink&cid=18

Euskaldunon elkar tearen webgunea. Oarsoaldekoa. Loturak hiztegi eta
bestelako baliabideetara.
http://www.boga.habe.org/Inicio_e.asp

Zer da BOGA?
Euskara Internet bidez ikasteko sistema multimedia da BOGA. Ordenagailu
bidez, on-line eta CD batzuen bidez funtzionatzen du. BOGAk euskalduntze
prozesu osoa hartzen du.
http://www.hiru.com/euskara

Euskararen jatorria, jatorriari buruzko teoriak, euskararen bilakaera, euskalkiak
XVII eta XIX. mendeetan, Euskalkiak Bonaparte, Campion eta Azkue, Euskalkiak
eta euskara batua, euskalkien egungo sailkapena.
Morfología, sintaxia eta fonetika atalak ere baditu.
Izena eman behar da baina erraza da, oso.

Eskolako liburutegiko funtsak eta ikastetxeko irakurketa planak
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http://www.erabili.com

Azpeitiako Euskara patronatuaren atari oso interesgarria. Lantresnak izeneko
atalean euskara hutsean dauden honako tresnak aurki daitezke: Hiztegiak, Sarebilatzaileak, Euskaltzaindiaren arauak, Liburutegia eta Fonoteka.
http://www.erabili.com/lantresnak/hiztegi_gaika

Euskarazko 20 hiztegi, gaika.
http://www.erabili.com/lantresnak/liburutegia

Euskal idazle klasikoen liburuak eskura. Idazleak eta idazlanak, Eresiak,
bertsoak eta kantak, Pentsamenduaren klasikoak (Euskal Testuen gordailua).
Liburu guztien laburpena eta eskuratzeko bai word artxiboa, bai pdf-n.
http://www.habe.org/principal_e.htm

Izena eta pasahitza eskatu. Lortu ondoren, horiekin sartu eta Mediateka-n
Baliabideetan eta bertan Dokumentu Biltegian sartu.
Testuak, mota ezberdinak, mota eta zailtasun mailaren arabera sailkatuak.
Begiratu baita ere Ikas Materialak.
http://www.arrasate-mondragon.org/Udala/Egituraketa/Euskera/Idatziereduak

Idatzi-ereduen liburu praktikoa: gutunak osatzeko esapideak, gonbidapenak
egiteko idatziak, zorion agurrak egiteko, doluminak emateko, eskolako idatziak,
erreklamazioak egiteko, eta abar.
http://www.euskaltzaindia.net/arauak

Euskaltzaindiak emandako arau guztien bilduma antolatua: ortografia, aditza,
sintaxia, idazkera eta morfologia, hiztegi batua...
http://www.uema.org/default.cfm?atala=euskara_baliabideak

Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen web orrian gramatika, hiztegi eta
bestelako baliabideen zerrenda dago bertatik abiarazteko.
http://www.erabili.com/lantresnak/hiztegi_gaika/etorkinak

Etorkinentzako irudizko hiztegia. Oinarrizko lexikoa zazpi hizkuntzatan.
http://www.interneteuskadi.org/euskara/ega/

2003-2004 eta 2005eko urtetako testak dagokien audioarekin eskuragai daude.
http://www.aisia.net

Euskal jolasak, munduko jolasak, jolas interaktiboak, denbora-pasak, gazte
hizkera, txat gaztea...
http://www.euskadi.net/euskara_sustapena/literatura/indice_e.asp

Literatura Unibertsaleko euskal katalogoa.
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http://www.lenguaweb.net/lga/lga.htm

J. Dolz-en sekuentziak DBHrako (2. ziklorako). Bidaia prestatu.
http://www.saretik.net/eh

Euskal hizkuntza eta literatura arloko baliabide digitalak.
Hemen aurkezten dizugun hau datu-basea da, baliabide digitalak biltzen dituen
gordailua. Euskara eta euskal literaturarekin zerikusia duten CD-ROMak,
Interneteko helbideak, softwareak, e.a. jasota daude datu-base honetan
irakaskuntzan erabili ahal izateko.
http://www.agiriak.net

Euskaraz bizi eta lan egiten dugunoi gaur egun eskura ez ditugun idazki
estandarrak eskaintzea da fondoaren helburua.
Agiriak.net fondoak eguneroko harreman sozio-ekonomikoetan eta eguneroko
bizitzan baliagarri suerta daitezkeen dokumentu eta inprimaki estandarrak
biltzen ditu.
http://softkat.ueu.org/index.php

Euskarazko software katalogoa. Gaika antolatuta.
http://www.geocities.com/Athens/9299/olerki.htm

Zenbait olerkari euskaldunen lanak: Lizardi, Gandiaga, N. Etxaniz, Lauaxeta, eta.)
http://www.bagera.net/Bageranet/Ziberteka

BAGERA Donostiako euskaltzaleen elkartearen gunea. Bertso zaharrak,
Donostiako pertsonaiak, estropadak, eta abar.
Webquest-ak egiteko tutoriala euskaraz
http://www.aula21.net/Wqfacil/euskeraz.htm
http://www.berrikuntza.net/users/b01ikt/webquest/

WebQuest Txokoa (Tresnak-Baliabideak-Biltegia).
http://www.aula21.net/tercera/listado.htm

Biblioteca de webquest de Aula 21.
http://www.elkarrekin.org/web/bitakora

Weblogak, Blogak edo Bitakorak
Zer den
Non egin
Artikulu interesgarriak
ailkapenak – Zerrendak
Ikasleen bitakorak
Irakasleen bitakorak
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Aldizkariak eta egunkariak
Sareko Argia
http://www.argia.com

Informazio orokorreko astekari euskalduna.
Hikhasi.com
http://www.hikhasi.com

Irakaskuntzaren munduari buruzko aldizkari pedagogikoa.
Berria
http://www.berria.info

Informazio orokorreko egunkari euskalduna.
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Blitz
Hezkuntza
Departamentuan

sorta Horia

sorta Berdea

sorta Urdina

sorta Gorria
Blitz
idaztearen alde

Blitz
Eskolan

Blitz
irakurtzearen alde

Nafarroako eskoletako
liburutegien azterketa:
hurbiltze saioa
Hobetzeko gakoak

1. MARIANO CORONAS
Eskolako liburutegia
Irakurtzeko, idazteko
eta ikasteko gunea

1. Ulermenezko irakurketa
1. PEDRO JIMENO
eskola curriculumean
Idazmenaren irakaskuntza
Lehen Hezkuntza eta
arlo guztietan
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

2.

Eskolako liburutegia
nola antolatu
Alderdi tekniko eta pedagogikoak

2.

VÍCTOR MORENO
Irakurketa, liburuak
eta irakurtzera bultzatzea
Hausnarketak eta proposamenak

2. JESÚS AMADO MOYA
Hizkera zientifikoa eta
ulermenezko irakurketa
zientzien arloan

3.

Sailkapen Hamartar
Unibertsala Eskola
3.
Curriculumetan
Unibertsitatekoak ez diren
eskoletako liburutegietan fondoak
gaiz gai antolatzeko jarraibideak

VILLAR ARELLANO YANGUAS
Liburutegia eta
ikaskuntza autonomoa
Baliabide dokumentalak
aurkitzeko, ulertzeko eta
baliatzeko gida didaktikoa

3. ÁNGEL SANZ MORENO
Ulermenezko irakurketa
eta DBH-KO
eskola testuak

1.

4.

Eskola liburutegiaren
informatizazioa.
ABIES 2.0 programa

4.

Mª JESÚS ILLESCAS
Eskolako liburutegian
nola ikasi eta ikertu
Erabiltzaileak iprestatzen

4. VÍCTOR MORENO
Leer para comprender
(ez dago euskarazko bertsiorik)
5. ÁNGEL SANZ MORENO
Nola itxuratu ulermenezko
rakurketarako jarduerak
6. Nola prestatu ulermenezko
irakurketa plana DBH-ko
institutu batean
Bi adibide praktiko

7.

NATIVIDAD IRAIZOZ SANZOL
FERMÍN M.ª GONZÁLEZ GARCÍA

El mapa conceptual:
un instrumento apropiado
para comprender textos
expositivos
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ESKOLAKO LIBURUTEGIKO BILDUMA

sorta Laranja
Blitz
ahozko
adierazmenaren alde

1.

ANA MARTÍNEZ MONGAY

Nola prestatu ahozko
azalpen bat bigarren
hezkuntzako arlo
guztietan

