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Liburutegiak
Udal liburutegiei buruzko ale berezia

Zerbitzuak antolatutako jardueretan 52.000 lagunek parte 
hartu zuten 

288.000 PERTSONAK 
ERABILI ZITUZTEN UDAL 

LIBURUTEGIAK 2014. 
URTEAN

2014an 288.000tik gora pertsonak erabili 
dute udal liburutegien zerbitzua, Villa-
monteko, San Nikolaseko eta Gobelako 
zentroetan. Horiez gainera, beste 52.000 
lagunek parte hartu dute liburutegiek 
euren lokaletatik kanpo antolatutako 
jardueretan, besteak beste Letren Te-
rrazetan, Liburu Azokan edo Bigarren 
Eskuko Liburu Azoka Solidarioan.
Joan den ekitaldian zerbitzuak tekno-
logia berrien alde apustu egin du. Hain 
zuzen ere liburutegiek bat egin dute 
eLiburutegia deritzon zerbitzuarekin. 
Horren bitartez Euskadiko Irakurketa 
Publikoko Sareko liburu elektronikoak 
online mailegatzen dira.

Getxoko liburutegiak, gainera, Li-
burutegiak izeneko aplikazioari 
atxiki zaizkio. Gailu mugikorreta-
rako aplikazio horrek Euskadiko 
Liburutegi Sareari buruzko era guz-
tietako argibideak eskaintzen ditu. 
Horrekin batera, sendotu egin da 
aparatu elektronikoak mailegatzeko 
zerbitzua.
Azpimarratu behar da, azkenik, zer-
bitzuak lan handia egin duela bere jar-
dueren berri zabaltzeko sare sozialetan 
eta bere blogen bitartez, eta liburute-
gien lanari buruzko edozein informa-
zio bilatu ahal izateko webgune berri 
bat garatu duela.

2014. URTEA ZENBAKITAN
Zentroen erabiltzaileak:
San Nikolas: 52.796 / Villamonte: 103.924 / Gobela: 131.983

Bazkide berriak:  ...................................................................................... 1.107
Bazkideak, guztira:  ................................................................................ 28.622
Irakurtokiak:  ............................................................................................... 210
Funts bibliografikoa:  ............................................................................ 113.056
Helduen ataletan egindako maileguak, guztira:  .................................... 73.651
Ume eta gazteen ataletan egindako maileguak, guztira:  ...................... 27.908

Maileguak, hizkuntzaren arabera:
Gaztelania: %85,1 / Euskara: %10,4 / Beste batzuk: %4,5

Gehien mailegatutako liburuak:
Gaztelaniaz
Helduak: “Legado en los huesos” (Dolores Redondo)
Ume eta gazteak: “Diario de Greg 7: Buscando plan...” (Jeff Kinney)

Euskaraz
Helduak: “Arian: Euskara ikasteko metodoa” (Itziar Etxabe)
Ume eta gazteak: “Greg - Gizajo baten egunkaria” (Jeff Kinney)

Ikus-entzunezkoen maileguak, guztira:  ................................................ 25.069

Gehien mailegatutako ikus-entzunezko materialak:
Bildumak/Sailak: “Clint Eastwood Essential”
Bildumak (umeentzakoak): Jim Jam & Sunny
Filmak: “La bicicleta verde”
Umeentzako filmak: “Zazpikoloroa” (Pirritx eta Porrotx)
Fonoteka: “Clásicos de película”

Liburutegietako jardueretako parte hartzaileak:
Letren Terrazak:  ..................................................................................... 37.383
Liburu Azoka:  ......................................................................................... 14.000
Latinoamerikari buruzko jardunaldiak: .................................................... 8.135
Bigarren eskuko Liburu Azoka Solidarioa:  ............................................... 4.000
Eskoletako bisitak:  .................................................................................. 1.418
Storytime (Kids&Us Getxo):  ..................................................................... 1.279
Kontularien Kluba:  ...................................................................................... 571
Ipuinaren Ordua:  ......................................................................................... 467
Literatura tailerrak:  .................................................................................... 148
Beste jarduera batzuk:  ............................................................................... 771

Webgunea, blogak eta sare sozialak:
“Bibliotecas Getxo Liburutegiak” bloga:  ......................................15.162 bisita
Kontularien Klubaren bloga:  ...........................................................2.326 bisita
Facebook:  ................................................................................. 516 jarraitzaile
Twitter:  ..................................................................................... 607 jarraitzaile
Pinterest:  .................................................................................. 699 jarraitzaile



LIBURU 
ELEKTRONIKOEN 

MAILEGU ZERBITZUA 
ABIAN

Liburu elektronikoen eskaintza zabala izatea liburutegietako maileguak susta-
tzeko eta jendeari zerbitzu ona eskaintzeko gakoetarikoa da. Hori dela eta, iaz 
Getxoko liburutegiek bat egin zuten eLiburutegiarekin, hau da, Euskadiko Liburu-
tegi Digitalarekin. Zerbitzu horrek bere katalogoko liburu digitalak eskura jartzen 
dizkie Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean dauden 530.000tik gora bazkideei, 
maileguan har ditzaten. 
2014. urtearen amaierarako, zerbitzuak jada bazituen 4.500 liburu, horietariko 
bakoitza hainbat lizentziarekin. Online nahiz deskargatuta irakur daitezke liburu ho-
riek, ePub formatuan.
Estatuan aitzindaria den ekimen horrek apustu egin du bere katalogoan argitaletxeen 
liburu berriak eskaintzearen alde. Euskadiko eta Estatuko argitaletxe nagusiek proiek-
tuan parte hartzen dute eta eLiburutegiko katalogoan jartzen dituzte euren liburuak. 
Iazko azaroan zerbitzua hasi zenetik, astero ia 300 liburu gehiago jartzen dira sarean. 
Horrenbestez, urte amaierarako 3.000 liburu baino gehiago egongo dira eskuragarri mai-
legatzeko. Estatuko eta nazioarteko antzeko zerbitzuen batez besteko maila gaindituko da. 
Erabiltzaileek 2015ean zehar 15.000 liburutik gorako katalogoa erabili ahal izango dute. 
Izan ere, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak lizentzia gehiago eta liburu gehia-
go erosten jarraituko du.

GETXOKO LIBURUTEGIEK GERO ETA LEKU HANDIAGOA 
DUTE SARE SOZIALETAN

Orain dela urte batzuk hasita, Getxoko liburutegiak 
gero eta leku handiagoa hartzen ari dira sare sozia-
letan. Gaur egun zerbitzuak baditu bi blog, bata li-
burutegiena eta bestea Kontularien Klubarena; Face-
book-eko orri bat, Twitter, eta hiru orri Pinterest-en, 
gai desberdinei buruzkoak.
Liburutegien bloga liburutegien webgune nagusia 
izateko sortu da. Izan ere, zerbitzuaren inguruko era 
guztietako albiste jakingarriez gainera, bibliografia zein 
multimedia funtsa kontsultatzeko aukera ere ematen 
du. Euskaraz eta gaztelaniaz dago bloga. Bertan adi-
tzera ematen dira zentroetan egiten diren jarduera guz-
tiak, berritasun literarioak eta irakurketarekin zeriku-
sia duen beste edozein gertakari garrantzitsu. 2014an 
15.000 bisita baino gehiago jaso ditu orrialde horrek.

Kontularien Klubaren blogean jasotzen dira, bes-
talde, liburutegiek antolatutako jarduera horretako 
saioen inguruko informazioak, aurrerapenak eta 
kronikak, baita ahozko narrazioaren munduarekin 
zerikusia duten albisteak ere. Iaz blogak 2.300 bisita 
baino gehiago jaso ditu.
Facebook-en ere badabiltza liburutegiak. Bertan 
egunero argitaratzen dituzte askotariko jarduerei 
buruzko sarrerak eta irudiak, berritasun litera-
rioak eta hainbat albiste, ez bakarrik zerbitzuaren 
gainekoak, baita irakurketaren eta kulturaren in-
gurukoak ere. 2014an orriak 516 jarraitzaile izan 
ditu.
Azkenik, horretaz guztiaz gainera, liburutegiek 607 
jarraitzaile batu dituzte Twitter-en, eta Pinterest-en 

dauzkaten hiru orrialdeetan ikusi eta jaitsi daitezke 
zentroetako jardueraren irudiak, Toki Bildumako ar-
gazkiak eta Getxoko idazleen eta irudigileen lanak. 
Guztira, hiru orrialdeek ia 200 taula dauzkate eta 700 
jarraitzaile lortu dituzte.

Estekak:
http://liburutegiak.blog.euskadi.net/getxo/
h t t p : / / l i b u r u t e g i a k . b l o g . e u s k a d i . n e t / 
clubdeloscuentistas/
http://es-es.facebook.com/Getxo.Liburutegiak
http://twitter.com/#!/bibgetxo
http://pinterest.com/getxoliburutegi
http://pinterest.com/getxoiruditan
http://pinterest.com/getxokoegileak



LIBURUTEGIEK JENDEAREN ESKURA JARRI DITUZTE 
HAINBAT GAILU ELEKTRONIKO, EUREN HIRU 

ZENTROETAN
Liburu elektronikoak irakurtzeko gailuen mailegu 
zerbitzua 2011. urtean ezarri zen herriko liburute-
gietan, irakurketa-esperientzia horren ezaugarriak 
eta eskaintzen dituen aukerak jendeari erakustea 
helburutzat hartuta. Hain zuzen ere Getxoko zen-
troetan eReader-ak agertu ziren lehenengo eta be-
hin, eta gero pixkanaka tablet-ak eta iPad-ak batu 
zitzaizkien. 
Horietariko bakoitzak 140 bat liburu dakartza, gaz-
telaniaz, euskaraz, ingelesez, frantsesez, italieraz 
eta alemanez. Gainera, Villamonteko liburutegian 
badaude liburu berri aukeratuen sorta bat dakarten 
irakurgailuak. Erabiltzaile askok eskatzen dituzte 
horrelakoak, eta liburu berrietarako sortzen diren 
itxarote-zerrenda luzeak arintzearren mailegatu ohi 
dira. Halaber, eReader-ik ez duten pertsonei eLiburu-
tegiko liburu digitalak maileguz emateko erabiltzen 
dira aparatu horiek. 
Gaur egun, udal liburutegiek 3 tablet, 12 eReader eta 
3 iPad eskaintzen dizkiete erabiltzaileei. Joan den ur-
tean guztira horrelako 196 mailegu erregistratu dira 
udal liburutegietan.

Beste gailu batzuk
Gailu horietaz gainera, jendearen eskura daude hiru 
eskaner eramangarri, aretoan bertan mailegatze-
koak, eta lau ordenagailu eramangarri zentro bakoi-
tzean. Horiek, gehienez, egunean hiru orduz eduki 
daitezke, astean hiru aldiz. Ordenagailu eramangarri 
horiek jarrita, Internet erabiltzeko zerbitzu osoagoa 
eskaini nahi izan da (guztira mahai gaineko 13 or-
denagailu daude), eta aukera berriak ere gehitu dira, 
hala nola bideoak ikustea edo musika entzutea, mai-
leguz erabiltzeko erantzungailuak ere badaude eta, 
edota bulegotikako lanak egitea. Joan den urtean, 
liburutegietako ordenagailu eramangarriak 3.600etik 
gora aldiz mailegatu ziren.

LIBURUTEGIAK aplikazioa:  
liburutegiak zure mugikorrean edo tablet-ean

Liburutegiek 2014an beste pauso bat 
eman dute Euskadiko Irakurketa Pu-
blikoko Sarearen zerbitzua erabiltzai-
leei hurbiltzeko, Android eta IOS siste-
metarako balio duen LIBURUTEGIAK 
aplikazioaren bitartez. Sareari atxiki-
tako zentro guztien bibliografia- eta 
multimedia-funtsak kontsultatu dai-
tezke aplikazio hori erabiliz.
Programa horren funtzio erantsien 
artean azpimarratzekoak dira liburu 
berri aukeratuen sorta, aipamen per-
tsonalizatuak barne, eta gehien mai-
legatutako dokumentuen ranking-a, 
liburu motaren eta generoaren arabe-
ra antolatua (umeentzakoak eta hel-
duentzakoak).
Aplikazio horrek, gainera, aukera ematen 
du atxikitako liburutegien blog guztiak 
begirada batez kontsultatzeko, zentro 
bakoitzak sortutako albisteak ikusteko, 
zentroek antolatzen dituzten jardueren 
gaineko informazioa eskuratzeko eta gai-
luen egutegira transferitzeko.
Aplikazioaren beste tresna batek li-
burutegien kokalekuen mapa eskain-
tzen du, geokokapenaren bitartez. Zen-
troen fitxa osoak eta zentroei buruzko 
oinarrizko informazioa ere badakartza 
aplikazioak, abiapuntu batetik zentro 
bakoitzera nola heldu erakusten duten 
azalpenak barne.   



LIBURUTEGI ARTEKO 
MAILEGUA

Zerbitzua 2010ean abian jarri zenetik, udal liburu-
tegietako erabiltzaileek sareari atxikitako beste zen-
tro batzuetako liburuak eska ditzakete. Oinarrizko 
zerbitzua da hori, eskari handia sortu du eta guztiz 
baliagarria da, sekulako funtsa jartzen baitu eskura. 
Liburuak Getxoko liburutegi batetik bestera erama-
ten dira ostiraletan. Beste herri batzuekin, berriz, as-
teazkenetan egiten dira liburu trukeak.

2014an 
LIBURUTEGIEK 
INFORMAZIO 

ORRIAK 
ESTREINATU 

DITUZTE
Iaz, udal liburutegiek euren informazio orriak garatu dituzte. 
Orri horietan kontsultatu daitezke, besteak beste, berritasunak, 
gomendatutako liburuak, bibliografia- eta multimedia-katalo-
go osoa (liburu digitalak barne) eta jardueren agenda.
Informazio orri horiek hiru liburutegien pantailetan ikus 
daitezke, baita Villamonteko liburutegiko sarreran dagoen 
display-ean ere. 
Hiru liburutegietan jendearen eskura dauden ordenagailuen 
bitartez ere bisitatu daitezke orriak. Edozein ordenagailu 
partikular ere erabil daiteke horretarako (www.ubime.es/
getxobibliotecas da helbidea). Gainera, badago gailu mugi-
korretarako eta tablet-etarako bertsioa ere.

Argazki-albuma:  
Udal Liburutegiek antolatutako jarduerak


