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LIBURUTEGIAREN FUNTZIONAMENDURAKO   IRIZPIDEAK  

1.- IZAERA

Antzuolako udal liburutegia udalerriko liburu, ikus-entzunezko eta tresna informatikoen 
fondo publikoak jaso, gorde eta eskaintzen dituen gunea da. Sagasti auzoan, 
Torresoroan kokatua dago.

2.- HELBURU ETA EGINKIZUNAK

• Irakurketa, ikasketa eta ikerketa bultzatzea, horretarako gune eta 
eskaintza egoki eta gustagarriak eskainiz.

• Literatura eremuan sormena sustatzea. 
• Ume eta gazteei gune bat eskaintzea eskolaren zereginaren osagarri gisa.
• Zerbitzua erabiltzaileen beharretara egokitzea.
• Beste hainbat eragile sozialekin lankidetzan jardutea: eskola, jubilatu, 

familia...
• Partaidetza eta herriko sektore ezberdinen arteko harremana bultzatzea.
• Beste liburutegiekiko harremana, elkarlana eta koordinazioa sustatzea, 

baliabideen arabera.
• Irakurzaletasuna bultzatzeko ekintzak antolatzea: literatura lehiaketa, 

ipuin kontaketa…
• Liburu eta beste baliabideen mailegua egitea, horretarako finkatuta 

dauden arauei jarraituz.
• Antzuolako Udalak dagozkion neurriak hartuko ditu liburutegian ere 

herritarrek jasotzen dituzten zerbitzuak euskaraz emango direla 
bermatzeko.

3.- LIBURUTEGIKO ARDURADUNAREN ZEREGINAK

Liburu eta beste baliabideak kudeatu: antolatu, sailkatu, kontrolatu, berritu eta 
inbentariatzea.
Informazioaren bilaketan erabiltzaileak aholkatzea eta laguntza ematea behar dutena 
eskuratu dezaten.
Funtzionamendurako arauak betearaztea eta portaera desegokien aurrean neurriak 
hartzea.
Liburutegiko gorabeheren berri ematea udal arduradunari. 
Merkatuan dauden eskaintzak eta berrikuntzak ezagutu eta udal fondoak eguneratzea.
Kudeaketa eta funtzionamendua hobetzeko proposamenak bideratzea.

4.- BALIABIDEAK
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Udal langile bat kudeaketaz arduratuko dena.
Bere funtzioak betetzeko diru kopuru bat, urteko udal aurrekontuetan jasotzen dena.
Espazio fisiko eta ekipamendu egokia.

5.- LIBURUTEGIKO GUNEAK

 Harrera gunea.
 Ordenagailuen gunea.
 Ikus-entzunezkoak. 
 Umeen gunea (0-7 urte).
 Gaztetxoen gunea (8-12 urte).
 Helduen gunea (13 urtetik aurrera).
 Hemeroteka (aldizkariak, etab. liburutegian bertan irakurtzeko gunea) (13 urtetik).
 Ikasgelak. 2 ikasgela. (16 urte edo batxilergoa).

6.- ORDUTEGIA

Neguko ordutegia Udako ordutegia 

Astelehenetik ostegunera
 16:45-19:30

Ostiraletan
 16:45-19:00

Astelehenetik ostiralera
10:30-13:00

7.- FUNTZIONAMENDURAKO IRIZPIDEAK

7.1. IRIZPIDE OROKORRAK

7.1.1.- ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK
Udalaren literatur fondoak eta liburutegiko beste baliabideak erabiltzeko 
eskubidea.
Liburutegiak eskaintzen dituen baliabideak maileguan eta epe jakin baterako 
atera ahal izatea. 
Liburutegia modu egokian erabili ahal izateko beharrezko baldintzak ziurtatuak 
izatea: giro lasaia, ordena, atentzio zuzena.

7.1.2.- ERABILTZAILEEN BETEBEHARRAK

Liburutegiko erabilera irizpideak betetzea.
Bertako arduradunak errespetuz tratatzea eta lana ez oztopatzea.
Ekipamendua eta baliabideak zaindu eta behar bezala erabiltzea.
Maileguan hartutako baliabideak epearen barruan entregatzea.
Beste erabiltzaileak errespetuz tratatzea eta euren jarduera ez oztopatzea.
Liburutegi inguruan inor molestatu gabe ibiltzea, zaratarik gabe.



Liburutegiaren eremuan janari eta litxarkeriarik ez kontsumitzea, ezta edaririk 
ere.

Dokumentu bat galdu edo hondatzen bada, ordezkoa ekartzea. 

7.1.3.- MAILEGU EPEAK

Liburuak: 15 egun

Ikus-entzunezkoak eta aldizkariak: 7 egun

Mailegu epeak luzatzea

Liburuak 15 egun. Alea erreserbatuta baldin badago, ezin da epea luzatu.

Ikus-entzunezkoak eta aldizkariak: 7 egun. Alea erreserbatuta baldin badago, 
ezin da epea luzatu.

7.2.-  0TIK 7 URTERA BITARTEKO UMEEN GUNEA

Zortzi urtetik gorako umeak eskolako lanetarako informazio bila, ikastera edo 
irakurtzera etortzen dira. Txikiagoen premiak oso desberdinak direnez, eurentzako gune 
bat dute liburutegian. 
Txoko horren helburua ere irakurtzeko ohitura sortzea da, baina autonomia gaitasun 
txikiagoa dutenez, baldintza egokituak eskaintzen zaizkie.
6 urte arteko haurrak heldu batez lagunduak egon behar dira eta honen zeregina izango 
da tokiarekiko eta materialarekiko jarrera egokiak transmititzea.
Denbora mugatu batean egongo da, adinaren arabera. Umea aspertuta dagoela 
nabarmena denean, helduak umea atera beharko du, endredatzen hasi aurretik. 
Txikien eremu honetan ere ezin da jan edo edaririk kontsumitu (ura izan ezik). Gainera, 
kontuan hartu behar da ez dela jolastokia.

7.3.- JOKABIDE DESEGOKIAK ETA HORIEI BURUZKO ERABAKIAK 

Jokabide desegokien aurrean edo erabilera irizpide hauek bete ezean, zerbitzu-ematea 
berehala eten daiteke eta baita erabiltzailea kanporatu ere.

Edozein kasutan, beharrezkoa denean, liburutegiko arduradunek eta udal ordezkariek 
ere unean uneko erabakiak hartu ahal izango dituzte, arazoa aztertu ondoren. 








