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INFORMAZIOTIK EZAGUTZARA

Nafarroako Kutxa Fundazioak kultura partekatuaren 
aldeko apustua egiten du, eraldaketa tresna gisa, 
CIVICAN pentsamenduaren erreferentzia zentro 
bihurtzeko.

Horretarako, gure gizartearen desafioak 
abiapuntutzat hartuta, hiruhileko bakoitzean 
hautatutako gaiari helduko zaio, hainbat programa 
eta ikuspegitatik. Gizadiaren etorkizunaren, 
aurrerabide sozioekonomikoaren, berdintasunaren 
eta klima aldaketaren ingurukoak dira jorratuko 
diren erronkak eta joerak.

2023. urteko lehen hiruhileko honetarako, 
informaziotik ezagutzara kontzeptua landuko 
du Nafarroako Kutxa Fundazioak hizkuntza 
kulturalaren bidez, eta mundu globalean gizarte 
berdinzaleago eta solidarioago bat lortzeko 
mehatxu eta aukera ugariak ikertuko ditu.

Proposamen kultural honen helburu nagusia 
da publikoak eta komunitateak sortzea kultura 
blokeen inguruan, eta hori lortzeko, beste erakunde 
batzuekin eta Nafarroan bizi eta lan egiten duten 
kultura eta gizarte eragileekin eta sortzaileekin 
sarean egiten den lana indartuko da.



Bitartekaritza programak 16

Kultura eta pentsamendua 28

Hezkuntza 42

Osasuna eta ongizatea 50

Elkartasuna 56

Gazteak eta familiak 62

Pentsamendu partekatuko 
liburutegia

 
76



Urtarrila

Asteartea 10 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Kafea liburuekin. Hau  
benetako historia bat da. El hijo del chófer

22

Astelehena 16 > 17:00 Ezagutu zure 
liburutegia!

Bitartekaritza. Bisita gidatuak 27

Asteartea 17 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Liburuz liburu: Katea 
ez da eten Babilonia

23

Asteazkena 18 → 19:00 Ikuspuntuak Mahai-ingurua. Informazioa 
eta ezagutza

32

Ostirala 20 → 19:00 Elkarrizketak 
liburutegian

Topaketa. Maika Makovski 37

Larunbata 21 ◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

◊ 18:00 ArtLab, sorkuntza 
espazioa

Tailerra. Koloretako hariramak 70

Ostirala 13 X 17:30 Jakin-Mina 2022- 
2023 Nafarroan

Hitzaldia. Can you trust your brain? 45

◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... komikiak 67

Larunbata 14 ◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

◊ 18:00 Jolastea, pentsatzea Pentsamendu laborategia. 
Filosofia eta magia

69

> 18:00 De viva voz Irakurketa ozenak. [23/03/27ra arte] 24

Astelehena 9 ◊ 17:30 ArtLab, sorkuntza 
espazioa

Ikastaroa. Sormen artistikoa 
[23/03/27ra arte]

71

Asteazkena 11 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Ipuin hautatuak 73



Asteartea 24 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Ipuinen behatokia. 
Manipulazioa. El vidente

23

Asteartea 31 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Itaka. Informazioaren 
fluxua. El abanico de seda

22

Astelehena 23 ∞ 19:00 Trantsituak Hitzaldia. 
Kazetaritza eta alfabetatzea

59

◊ 19:00 Sareak Laborategia. Sare soziala 
[23/03/21era arte]

66

Ostirala 27 ◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... komikiak 67

Larunbata 28 → 10:00 Soinu paisaia Ikastaroa. Musika ekoizpen elektroniko 
garaikidea

38

→ 18:00 Soinu paisaia Dj seta Fat Cat 39

→ 19:00 Soinu paisaia Zuzeneko ikus-entzunezkoa. Undo 39

◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

◊ 11:00 Lab 0.3 Esperientzia. Larruazala 74

> 19:30 Enclave Fortissimo Kontzertua. Ganbera musika, 6. kontzertua 
Haize eta arku artean

19

Asteazkena 25 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Historia del río y la muralla 73



Otsaila

Osteguna 2 > 19:00 Aurkitu dantza Topaketa. María Pagés eta El Arbi.
Paraíso de los negros obraren prozesua

21

Asteazkena 1 ◊ Zuhaitza proiektua Irakurketa erakusleihoa. 
Unearen atzean [23/02/28ra arte]

65

Astelehena 13 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia!

Bitartekaritza. Bisita gidatuak 27

→ 18:00 Pentsamenduaren
gela

Pentsamendu laborategia.
Informaziotik jakinduriara.
I. saioa. Informazioa, egia eta 
manipulazioa: Propaganda

34

> 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Kafea liburuekin. Hau 
benetako historia bat da Juárez en la 
sombra

22

Asteartea 7 X 17:00 Liburutegia-eskola Bisita gidatua. Irakasleak eta liburutegiak 49

Martes 14 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Liburuz liburu: Katea 
ez da eten. Behi euskaldun baten 
memoriak

23

* 19:00 Kartatik at Ikastaroa. Jakiak aprobetxatzeko  
sukaldaritza [23/02/28ra arte]

53

Astelehena 6 ∞ 19:00 Testuinguruak Hitzaldia. Kazetaritza eraikitzailearen 
garaia

60

Larunbata 4 ◊ 11:00 Zuhaitza proiektua Laborategia. Irudiak, mila hitz baino gehiago 
[larunbatetan 23/02/18ra arte]

65

◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

Larunbata 11 ◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

Ostirala 10 X 17:30 Jakin-Mina 2022- 
2023 Nafarroan

Hitzaldia. Zurrunbiloak 45

◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... komikiak 67

Asteazkena 8 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Chop, chop, chop 73

◊ 18:00 Lab 0.3 Ikastaroa. Jolasa eta ikaskuntza 75



Osteguna 16 * 19:00 Sukalde irekia Soinu Lab. La entropía rural 54

* 19:00 Sukalde irekia Irakurketa erakusleihoa. Melodiak eta 
ahotsak [23/03/24ra arte]

55

→ 19:00 Ikuspuntuak Hitzaldia. Informazioa, desinformazio 
eta boterea

32

Asteazkena 15 ∞ 18:30 Trantsituak Online ikastaroa. Ez diezazutela ziria sar 
desinformazioarekin 

59

Asteartea 21 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Ipuinen behatokia. 
Manipulazioa.  El príncipe de los 
enredos

23

Asteartea 28 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Itaka. Informazioaren 
fluxua. La comedia humana

22

Astelehena 27 → 18:00 Pentsamenduaren
gela

Pentsamendu laborategia. 
Informaziotik jakinduriara. 
II. saioa Falaziak: bidaia bat Egiaren 
antipodetara.

35

Osteguna 23 * 18:00 Sukalde irekia Literatur solasaldiak. Cocinando historias 54

Astelehena 20 ∞ 19:00 Testuinguruak Hitzaldia. Isiltasunaren informazioa 61

Larunbata 18 ◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

→ 19:00 Gauerdiko 
elkarrizketak

Topaketa. Rosa Montero 31

Ostirala 24 ◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... komikiak 67

◊ 18:00 Jolastea, pentsatzea Pentsamendu laborategia. 
Hiru begi eta bost belarri

69

Larunbata 25 ◊ 18:00 Zuhaitza proiektua Laborategia. Itzulera saioa 65

◊ 18:00 ArtLab, sorkuntza 
espazioa

Tailerra. Eskultura mugikorra 70

> 19:30 Enclave Fortissimo Enclave Fortissimo. Entzunaldi gidatua. 
Abonu programa 7. Kontrasteak.  
38. sinfonia re maiorrean  K504 lanari 
buruz, “Praga” (W.A. Mozart)

19

Asteazkena 22 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Cuentos calentitos 73

◊ 18:00 Lab 0.3 Ikastaroa. Jolasa eta ikaskuntza 75



Martxoa

Osteguna 9 → 19:00 HuEllas en  
femenino

Topaketa. Bide gurutzatuak 41

Ostirala 3 X 17:30 Jakin-Mina 2022- 
2023 Nafarroan

Hitzaldia. James Webb-en teleskopioa: 
koloreez haratago

46

> 18:30 Aurkitu dantza Laborategia. Nola begiratzen zaio dantzari? 21

> 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Kafea liburuekin. Hau  
benetako historia bat da Tiempos recios

22

Asteartea 7 X 17:00 Liburutegia-eskola Bisita gidatua. Irakasleak eta liburutegiak 49

* 19:00 Kartatik at Ikastaroa. Nazioarteko sukaldaritza: 
India [23/03/28ra arte]

53

Asteazkena 1 → HuEllas en  
femenino

Irakurketa erakusleihoa.    
HuEllas poéticas [23/03/31ra arte]

40

◊ Jolastea, pentsatzea Irakurketa erakusleihoa. 
Munduaren ikuspegiak [23/03/30era arte]

69

Larunbata 4 ◊ 11:00 Lab 0.3 Esperientzia. Cuentos cantados 74

◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

Ostirala 10 ◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... komikiak 67

Larunbata 11 ◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

◊ 18:00 ArtLab, sorkuntza 
espazioa

Esperientzia. Sorkuntzarako gunea 71

> 19:30 Enclave Fortissimo Kontzertua. Ganbera musika, 4. Kontzertua.
Emakume konpositoreak:
Mugarik gabeko musika

20

→ HuEllas en  
femenino

Kapsula. Libreadas 40

Asteazkena 8 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Pontxarekin denak berdin 73

◊ 18:00 Lab 0.3 Ikastaroa. Jolasa eta ikaskuntza 75



Asteartea 14 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba Liburuz liburu: 
Katea ez da eten. Otto Pette

23

> 18:30 Aurkitu dantza Laborategia. Nola begiratzen zaio dantzari? 21

Asteartea 21 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Ipuinen behatokia. 
Manipulazioa. El buen gorila

23

Asteartea 28 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba Itaka. Informazioaren 
fluxua. La pesca del salmón en  Yemen

22

Osteguna 30 > 10:00 Punto de Vista - 
Nafarroako Zinema 
Dokumentaleko 
Nazioarteko Jaialdia

Laborategia. .Doklab 26

> 19:00 Punto de Vista - 
Nafarroako Zinema 
Dokumentaleko 
Nazioarteko Jaialdia

Masterclassa. Paulino Viota 26

Ostirala 17 → 19:00 Gauerdiko 
elkarrizketak

Topaketa. Hasier Larretxea 31

Osteguna 16 → 19:00 Pentsamenduaren 
gela

Hitzaldia. Filosofia garaikidearen 
glosarioa: Egia

36

Astelehena 13 > 17:00 Ezagutu zure 
liburutegia!

Bitartekaritza. Bisita gidatuak 27

→ 18:00 Pentsamenduaren
gela

Pentsamendu laborategia.
Informaziotik jakinduriara.
III. saioa Nire iritzia da, errespeta ezazu

35

Asteazkena 29 → 19:00 Elkarrizketak 
liburutegian

Topaketa. Elena Odriozola 37

Osteguna 23 * 19:00 Sukalde irekia Topaketa. Argi hitz eginez: 
El Drogas eta Sonia Hernando solasean 

55

Larunbata 18 ◊ 17:30 Sareak Programazio kluba. ADAren kluba 66

Ostirala 24 ◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... komikiak 67

Larunbata 25 ◊ 18:00 Jolastea, pentsatzea Pentsamendu laborategia. 
Egia ala gezurra

69

→ 19:00 Ikuspuntuak Hitzaldia. Informazioa eta askatasuna 33

Asteazkena 22 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Ven que te cuento 73

> 18:30 Aurkitu dantza Laborategia. Nola begiratzen zaio dantzari? 21
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ZER DA CIVICAN?

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro kulturala 
da, pentsamendu eta kultura partekatuko gune bat, 
eta helburu du Nafarroako kultura eta hezkuntza 
ekosistema bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna 
eta gizarte ekintza sustatzea, jasangarritasun 
kontzientzia indartsuarekin, herritarren parte hartze 
aktiboa bermatzeko.

Belaunaldien arteko lankidetzarako eta elkartzeko 
espazio ireki bat da, eta askotariko pertsonak 
elkartzen dira bertan, gaur egungo arazo sozial eta 
kulturalei erantzun espezifikoak emanen dizkieten 
proposamenak garatzeko.

CIVICAN Iruñean dago, eta hainbat gela eta areto 
ditu: auditoriuma, liburutegi bat bi irakurketa 
gelarekin, erakusketetarako gune bat, erabilera 
anitzeko gelak, sukaldea, ongizate gunea, igerileku 
girotua eta, gainera, kafegunea, kanpoaldean 
terraza eta guzti.

Nafarroako Kutxa Fundazioak ikasteko, pentsatzeko 
eta hausnartzeko gune bat proposatzen du; 
ikuspegiak partekatzeko eta errealitatea eta 
errealitatearen erronkak zalantzan jartzeko 
gune bat; orainaldia hobeto ulertzeko, iragana 
ezagutzeko, iraganetik ikasteko, eta etorkizuna 
amesteko gune bat. Eta erabiltzaileek ez ezik, 
sortzaileek ere funtsezko eginkizuna betetzen dute 
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JARDUERETAN PARTE HARTZEKO

Auditoriumeko jarduera guztiak streaming 
zerbitzuaren bidez emanen dira, Nafarroako Kutxa 
Fundazioak YouTuben duen kanalaren bitartez.

CIVICAN gune irisgarria da. Auditoriumeko 
jarduera guztiak irisgarriak dira entzumen 
desgaitasuna duten pertsonentzat, begizta 
magnetikoaren bitartez. Gorrentzat irisgarriak izan 
daitezen zeinu hizkuntzako interpreteekin eta/edo 
azpitituluekin egiten diren jarduerak dagozkion 
sinboloekin adierazita daude.

Eraikinean eta erakusketetan edonor sar 
daiteke, doan. Besterik adierazi ezean, 
jardueretara sartzeko plaza erreserbatu behar 
da posta elektronikoz  (informacioncivican@
fundacioncajanavarra.es) edo Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren Linean (948 222 444), abenduaren 
29tik (09:00) aurrera, edukiera bete arte. Pertsona 
bakoitzak 2 erreserba egin ditzake gehienez.
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NOLA IRITSI

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

Autobusez 
Geltokiak hurbilen dituzten 
lineak: 1, 4, 15, 18   
Linea sekundarioak:    
8, 9, 10, 12

Bizikletaz 
Bizikleta aparkalekua sarreran. 
Bizikleta elektrikoen alokairua: 
Pio XII.aren etorbidea, 13

Autoz 
Aparkaleku publiko bat hurbil 

ORDUTEGIAK

Informazio gunea  
Astl.-Ostr. 09:00-21:00

Liburutegia 
(12 urtetik gora)   
Astl.-Ostr. 09:00-14:00 /  
16:00-21:00     
Lar. 09:00-14:00

Haur liburutegia 
(3-12 urte)    
Astl.-Ostr. 17:00-20:00   
Lar. 10:00-14:00 / 17:00-20:00 
Oporraldian    
Astl.-Ostr. 10:00-14:00 /  
17:00-20:00

Kafegunea 
Astl.-Ostr. 09:30-14:00 /  
16:00-21:00    
Lar. 10:00-14:00 / 16:00-21:00 
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CIVICAN 
SARE SOZIALETAN

Zentroaren jarduera sare 
sozialetan azaldu eta 
partekatzen da. CIVICANek profil 
aktiboa du YouTube, Instagram, 
Twitter eta Facebook-en.

Gainera,  
www.fundacioncajanavarra.
es webgunean ikus daitezke 
programa, zerbitzu eta jarduerak, 
baita Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren jarduerari buruzko 
berri garrantzitsuenak ere.

KAFEGUNEA

Topagune atsegina, eskaintza 
gastronomikoaz gozatzeko, eta 
erabiltzaile guztiek Nafarroako 
Kutxa Fundazioaren zentro 
kulturaleko esperientziaz gozatu 
eta partekatzeko.



15

ARETOAK UZTEA ETA  
ALOKATZEA

CIVICANek aretoak 
eskaintzen ditu era guztietako 
erabileretarako: hitzaldiak eta 
aurkezpenak, 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.



> Enclave Fortissimo

> Aurkitu dantza

> Literatur solasaldiak

> De viva voz

> Liburutegia adinekoekin

>
Punto de Vista - Nafarroako Zinema   
Dokumentalaren Nazioarteko Jaialdia

> Ezagutu zure liburutegia!



Bitartekaritza programak



Bitartekaritza programek Nafarroako 
Kutxa Fundazioak CIVICANen 
erabiltzaileekin duen konpromisoa 
sinbolizatzen dute, gizartea 
eraldatzeko eta herritartasuna 
eraikitzeko estrategia bat, kultura, 
artea, gizartea eta eguneroko 
bizitzaren artean elkartzeko, 
sozializatzeko eta komunitateak 
sortzeko prozesuak aktibatzeko.
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Bitartekaritza programak>

Enclave Fortissimo

Baluarte Fundazioarekin elkarlanean garatutako 
bitartekaritza proiektua, Nafarroako Orkestra 
Sinfonikoaren musika publiko guztiengana hurbildu eta, 
hartara, adierazpen artistikoen potentzialtasunari buruz 
hausnartu eta eztabaidatzeko guneak sortzeko.

Entzunaldi gidatua

Abonu programa 7 
Kontrasteak. Obrari buruz  
38. sinfonia re maiorren, K504
“Praga”, W.A. Mozartena

 > María Setuáin musika 
bitartekaritzako irakasle 
espezializatuarekin.

 > Otsailak 22, asteazkena, 19:30ean. 
Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.

Kontzertua

Ganbera musika, 6. kontzertua 
Haize eta arku artean

 > F. A. Hoffmeister, W. A. Mozart, F.J 
Haydn eta J.C. Bachen obrak.

 > Musikariak: Xavier Relats (flauta), 
Juan Manuel Crespo (oboea), Nikola 
Takov (biolina), Carolina Úriz (biola) 
eta Carlos Frutuoso (biolontxeloa).

 > Urtarrilak 25, asteazkena, 19:30ean. 
Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.
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Jarduerak Negua

Kontzertua

Ganbera musika, 4. kontzertua 
Emakume konpositoreak:  
Mugarik gabeko musika

 > Maddalene Lombardini Sirmen, 
Fanny Hensel Mendelsshon, Emilie 
Mayer, Teresa Carreño, Grazyna 
Bacewicz eta María Luisa Ozaitaren 
obrak.

 > Musikariak: Cristian Ifrim (I. biolina), 
Anna Radomska (II. biolina), Carolina 
Úriz (biola) eta David Johnstone 
(biolontxeloa).

 > Martxoak 8, asteazkena, 19:30ean. 
Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.

Ikastaroa

Musika estiloa
 > María Setuain musika 

bitartekaritzako espezialistak emana.

 > Urriaren 19tik maiatzaren 17ra.

 > Asteazkenetan, 17:30etik 19:00etara. 
1. aretoa.

 > Izen ematea: hiruhileko 2 kuota,   
68 €-koak.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.
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Bitartekaritza programak>

Aurkitu dantza

Sortzaileen komunitatearekin eta kultura kolektiboekin 
lankidetzan garatutako bitartekaritza proiektua, dantza 
garaikidea Nafarroako ikus-entzule guztiei hurbiltzeko.

Topaketa

María Pagés eta El Arbi.  
Paraíso de los negros obraren 
prozesua
María Pagés flamenko dantzariak 
ekoizpen horren atzean dagoen 
sokuntza prozesuari buruz hitz eginen 
du, eta ekoizpen eszeniko baten 
elementu eta geruza guztiei buruz.

Jarduera honen barruan, Las 
tribulaciones de María dokumentala 
proiektatuko da.

 > Gayarre antzokiarekin lankidetzan.

 > María Pagés 2022ko Arteen 
Asturiasko Printzesa Sariaren 
irabazlearekin eta El Arbi 
obraren egilekide eta zuzendari 
artistikoarekin. 

 > Otsailak 2, osteguna, 19:00etan.  
Auditoriuma.

 > Dantza garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.

Laborategia

Nola begiratzen zaio dantzari?
Topaketa horietan, performance bideoak 
eta dantza obra laburren bideoak 
proiektatuko dira, ikus-entzuleekin 
partekatu eta aztertzeko.

 > Qabalum dantza kolektiboko Diego 
Pazó eta Lucía Burgueterekin (LUR 
egonaldietatik abiatuta sortu zen 
kolektiboa, INNOVA programaren 
babesarekin).

 > Martxoak 7, 14 eta 21, astearteetan, 
18.30ean. Ataria.

 > Dantza garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.
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Jarduerak Negua

Literatur solasaldiak

Bitartekaritza programak dira CIVICANeko irakurketa 
klubak, eta literaturak eskaintzen dituen gaur 
egungo gaiak abiapuntu hartuta, hausnartzea eta 
pentsamendua sortzea dute helburu.

Irakurketa kluba

Kafea liburuekin.  
Hau benetako historia bat da

 > Olga Balbona liburuzainak 
koordinatua.

 > Kazetaritza literaturaren helburu 
nagusia da entretenitzea eta, aldi 
berean, informatzea, kazetaritzaren 
eta fikzioaren ezaugarriak nahasten 
dituzten istorioak eraikiz.

 > Urtarrilak 10, asteartea: El hijo del 
chófer, Jordi Amatena.

 > Otsailak 7, asteartea: Juárez en la 
sombra, Judith Torrearena.

 > Martxoak 7, asteartea: Tiempos 
recios, Mario Vargas Llosarena.

Irakurketa kluba

Itaka.   
Informazioaren fluxua

 > Diana Pindado liburuzainak 
koordinatua.

 > Gizakiak historia osoan 
komunikatzeko eta informazioa 
transmititzeko erabili dituen 
bitartekoek eta euskarriek fluxu bat 
sortu dute, iraganarekin eta kultura 
guztiekin lotzen gaituena.

 > Urtarrilak 31, asteartea: El abanico de 
Seda, Lisa Seerena.

 > Otsailak 28, asteartea: La comedia 
humana, William Saroyanena.

 > Martxoak 28, asteartea: La pesca del 
salmón en Yemen, Paul Tordayrena.
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Irakurketa kluba

Ipuinen behatokia.  
Manipulazioa

 > Sara Machuca liburuzainak 
koordinatua.

 > Informazioaren manipulazioak 
ideien kontrolean du funtsa, dela 
mundu mailan komunikabideen 
bidez, dela maila txikiagoan eta 
pertsonen artean. Manipulazio modu 
ezberdinak islatzen dituzten hiru 
obra aztertuko ditu klubak.

 > Urtarrilak 24, asteartea: El vidente, 
Pilar Mateosena; Goyo.

 > Otsailak 21, asteartea: El príncipe 
de los enredos, Roberto Aliagarena; 
Roger Olmos.

 > Martxoak 21, asteartea: El buen 
gorila, Nadine Robertena; Gwendal 
Le Bec.

Irakurketa kluba

Liburuz liburu:   
Katea ez da eten

 > Angel Erro poetak koordinatua.

 > Irakurle euskaldunak gustuko 
ditu nobedadeak, eta iraganeko 
obrak (edo oraintsukoak) ahazteko 
arriskua dakar horrek (zenbait obra 
goian jartzeko sistemaren bidez 
zenbaitetan). Hogeita hamar bat 
urte atzera eginda, euskarazko 
literaturaren hiru klasiko (ber)
aurkituko ditugu, bai eta haietan 
geure burua (ber)aurkituko ere.

 > Urtarrilak 17, asteartea: Babilonia, 
Joan Maria Irigoienena.

 > Otsailak 14, asteartea: Behi 
euskaldun baten memoriak, 
Bernardo Atxagarena.

 > Martxoak 14, asteartea: Otto Pette, 
Anjel Lertxundirena.
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De viva voz

Irakurzaletasuna sustatzeko programa, CIVICANeko 
haurrak testu onenetara hurbiltzeko, heldu baten 
ahotsaren bidez.

Irakurketa ozenak

De viva voz
 > Urtarrilaren 9tik martxoaren 27ra, 

astelehenetan, 18:00etan. Ataria.

 > Hileko lehen astelehenetan, euskaraz.

 > Boluntarioek eginen dute, liburutegiko 
taldearen laguntzarekin.

 > Topaketa hurbil bat, non hitzak bizirik 
dauden eta liburu batek pitz dezakeen 
erakarpen guztia erakusten duten.

 > 4 urtetik gorako haurrentzat.
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Liburutegia adinekoekin

San Juan Donibaneko Pertsona Nagusiaren aldeko 
Itunaren esparruan, adinekoentzako bibliografia 
zerbitzuak eskaintzen ditu CIVICAN liburutegiak.

Zerbitzua erabiltzeko:  
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es 
eta Nafarroako Kutxa Fundazioaren Linea (948 222 444).

Baliabidea

Etxez etxeko mailegua
Telefonoz eskatutako liburuak, 
aldizkariak edo ikus-entzunezkoak 
bidaltzen dira.

Bitartekaritza

Telefono bidezko irakurketak
Boluntario taldeak telefonoz deituko dio 
izena eman duen pertsona bakoitzari, 
eta aldez aurretik adostutako testua 
irakurriko dio (kontakizuna, poema, 
eleberri baten kapitulua, prentsa...).

Baliabidea

Testu irisgarrien bilduma
Letra bereziki handia eta marjina 
zabalak dituzten liburuen sorta; (XL) 
etiketaz identifikatzen dira. 

Bitartekaritza

Gainditu eten digitala
CIVICANen San Cernin ikastetxeko 
ikasle boluntarioak eta adineko 
pertsonak biltzen dituen ekimena 
da, azken horien zalantzak argitu eta 
telefono mugikorraren, tabletaren edo 
ordenagailuaren oinarrizko erabilera 
irakasteko.
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Punto de Vista - Nafarroako Zinema  
Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdia    
(Martxoaren 27tik apirilaren 1era)

Iruña zinema dokumentalaren grabitate zentro 
bihurtzen da urtean sei egunez. Mundu osoko 
ekoizpenak lehiatzen dira, errealitatea era 
desberdinetan ulertuz eta ikuspuntu independente eta 
beharrezko batetik.

2023an ere, Punto de Vistaren egoitzetako bat izanen 
da CIVICAN, eta zenbait jarduera eginen dira beran, 
proiektuko sailen osagarri.

Jaialdiari eta CIVICANen eginen diren jarduerei buruzko 
informazio guztia webgunean dago    
 www.puntodevistafestival.com 

Laborategia

.Doklab 
Arena Comunicacion ekoiztetxeak abian 
jarritako .Doklab egonaldi artistikoko 
proiektuen aurkezpen publikoa. 
Epaimahai profesional batek baloratuko 
ditu proiektuak.

 > Martxoak 30, osteguna, 10:00etan. 
Auditoriuma.

 > Nahi duen guztiari irekia, jaialdiko 
akreditaziorik gabe.

 > Kultura garaikidean eta zinema 
dokumentalean interesa duten gazte 
eta helduentzat.

Masterclassa

Paulino Viota 
Paulino Viota zinemako teorialari 
errespetatuak emanen duen 
hitzaldiak zazpigarren artearen figura 
garrantzitsuenetako bat izanen du 
protagonista, Roberto Rossellini, eta 
telebistarako ekoitzi zituen edukiez 
mintzatuko da.

 > Martxoak 30, osteguna, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 > Nahi duen guztiari irekia, jaialdiko 
akreditaziorik gabe.

 > Kultura garaikidean eta zinema 
dokumentalean interesa duten gazte 
eta helduentzat

http://www.puntodevistafestival.com 


27

Bitartekaritza programak>

Ezagutu zure liburutegia!

Liburutegiaren erabiltzaileentzako zerbitzua, 
eskaintzen dituen aukera guztiak ezagutzeko eta 
bertako baliabideak erabiltzen ikasteko.

Zerbitzuak erabiltzeko:  
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es 
eta 948 222 444.

Bitartekaritza

Bisita gidatuak
 > Urtarrilak 16, otsailak 13 eta martxoak 

13, astelehenetan, 17:00etan. 
Liburutegia.

 > Ibilbide bat liburutegiko ataletan 
barrena, funtsa antolatzeko sistema 
edo katalogoak kontsultatzeko modua 
ezagutzeko.

Bitartekaritza

Liburutegia poltsikoan
 > Urtarrilaren 9tik martxoaren 30era. 

Astelehenetan 12:00etan, eta 
ostegunetan 17:00etan.   
Kafegunea

 > Prestakuntza saio pertsonalizatuak, 
liburutegiko baliabide digitalak 
mugikorraren, tabletaren edo 
ordenagailu eramangarriaren bitartez 
erabiltzen ikasteko.



→ Gauerdiko elkarrizketak

→ Ikuspuntuak

→ Pentsamenduaren gela

→ Solasaldiak liburutegian

→ Soinu paisaia

→ HuEllas en femenino



Kultura eta pentsamendua



Pentsamenduaren korronteak 
ulertzeko prestakuntza, gogoeta eta 
eztabaida programak, etorkizuneko 
gizartearen erronka nagusiei ekinez, 
ideia eta hizkuntza berrietara 
hurbilduz, eta pentsamendu kritikoa 
sustatuz.
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Gauerdiko elkarrizketak

Literaturaren bideetan barneratzen den programa, 
gogoeta egiteko edo mundu urrun eta irudikatuetara 
bidaiatzeko gonbidapena egiten duten egileen eskutik. 

Diario de Navarrarekin elkarlanean eta Fernando 
Hernández kazetariak aurkeztuta.

Topaketa

Rosa Montero
Madril, 1951. 1976. urtearen amaieratik, El 
País egunkarirako lan egiten du modu 
esklusiboan, eta igandeko gehigarriaren 
erredaktore burua izan zen bertan. 
Besteak beste, Madrilgo Prentsaren 
Elkarteak saria eman zion 2005ean, bere 
lanbide ibilbideagatik, eta 2017an, Letren 
Sari Nazionala jaso zuen. Bere obra 
berrienen artean daude Los tiempos del 
odio (2018), La buena suerte (2020) eta 
El peligro de estar cuerda (2022).

 → Otsailak 24, ostirala, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 → Literaturan interesa duten gazte eta 
helduentzat.

Topaketa

Hasier Larretxea
Arraioz, 1982. 2018an, bere lehen 
narratiba liburua argitaratu zuen 
gaztelaniaz: El lenguaje de los bosques. 
Horrez gain, poema liburu hauek 
argitaratu ditu: Otro Cielo (2022), Ihes 
baten lausoa (2021), Quién diría, qué… 
(2019), Batzuen ametsak bertzeen zelai 
zulatuak dira (2018), Meridianos de 
tierra (2017), De un nuevo paisaje (2016), 
Niebla fronteriza (2015), Atakak (2011) eta 
Azken bala (2008). Larremotzetik (2014) 
narratiba liburua ere argitaratu du, eta 
Te cuento proiektuan parte hartu du, 
Pulgarcito liburuarekin (2015).

 → Martxoak 17, ostirala, 19:00etan.  
Auditoriuma.

 → Literaturan interesa duten gazte eta 
helduentzat.



Jarduerak Negua

32

Ikuspuntuak

Pentsamenduaren eta eztabaidaren gune honetan, 
etorkizuneko gizarteak izanen dituen erronka nagusiak 
partekatuko dituzte ikusleekin zientzia, gizarte eta 
kultura arloko hainbat protagonistak. 

Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin 
elkarlanean garatutako programa, Nora Alonso 
Biologian doktoreak (DNA Advisory Services) 
moderatua.

Mahai-ingurua

Informazioa eta ezagutza
Informazio hitzak "kontzeptua, eskema 
edo ideia" esan nahi du, eta gertaerak 
eta zifrak aurkezten ditu; ezagutza 
hitzak, berriz, informazioa prozesatuz 
"ezagutzera iristea" esan nahi du.

 → Ramón Salaverría kazetariarekin eta 
Mariola Urrea legelariarekin.

 → Urtarrilak 18, asteazkena, 19:00etan.  
Auditoriuma

 → Pentsamendu garaikidean interesa 
duten gazte eta helduentzat.

Hitzaldia

Informazioa, desinformazio   
eta boterea 
Gaur egun, informazio iturri asko eta 
askotarikoak ditugu. Informatuta ez 
gaudela ere pentsa genezake; izan ere, 
informazio asko dugu eskura, baina 
batzuetan litekeena da informazio 
hori ez izatea egiazkoa, edo ez izatea 
zintzoa. Informazio/desinformazio 
horrek boterearekin duen harremanaz 
eta boterean duen eraginaz hitz eginen 
dugu.

 → Iñaki Gabilondo kazetariarekin.

 → Otsailak 15, asteazkena, 19:00etan. 
Auditoriuma

 → Pentsamendu garaikidean interesa 
duten gazte eta helduentzat.
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Hitzaldia

Informazioa eta askatasuna
Askatasuna norberaren borondatez 
jarduteko gaitasuna da, eta horretarako, 
funtsezkoak dira bai ezagutza, bai 
ezagutza hori sortzeko erabiltzen 
den informazioa. Informazioak 
norbanakoaren askatasunean 
eta askatasun kolektiboan duen 
eginkizunari buruz hitz eginen dugu, eta 
desinformazioak askatasuna baldintzatu 
ote dezakeen aztertu.

 → Joseba Santamaría kazetariarekin.

 → Martxoak 22, asteazkena, 19:00etan. 
Auditoriuma

 → Pentsamendu garaikidean interesa 
duten gazte eta helduentzat.
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Pentsamenduaren gela

Filosofiari eskainitako espazioa, non pentsalariek 
mundu garaikidea azaltzeko funtsezko kontzeptuak 
definitzen dituzten.

ANAFIE Nafarroako Filosofia Elkartearekin lankidetzan.

Pentsamenduaren laborategia

Informaziotik    
jakinduriara
ANAFIEko María Álvarez, Roberto Peña 
eta Imanol Miramónek dinamizatutako 
topagunea, gaurkotasuneko gaiei 
buruzko gogoetak partekatzeko.

Pentsamendua partekatzeaz gain, 
komunitate kritikoa sortzeko hitzordua.

I. saioa 
Informazioa, egia eta manipulazioa: 
Propaganda

Sigmund Freuden iloba batek, Edward 
Bernaysek, "behar" bat asmatu zuen 
XX. mendearen hasieran: gobernuek 
sail bat sortzeko "beharra", herritar 
guztiei helarazi beharreko informazioa 
diseinatu eta, horrela, iritzi publikoa beti 
boterearen alde egotea lortzeko. Zilegi al 
da hori, komunitate kritiko batean?

 → Otsailak 13, astelehena, 18:00etan.   
1. aretoa.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazte eta helduentzat.
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II. saioa  
Falaziak: bidaia bat Egiaren 
antipodetara.

Badira zenbait arrazoibide, itxuraz 
egiazkoak diruditenak, baina, ongi 
aztertuz gero, faltsuak direnak. Bada, 
inor ez da harrituko esaten badugu 
Platonek eta Aristotelesek aztertu 
zituztela lehenengoz horrelako 
arrazoibideak. Falazien historian 
murgilduko gara, eta ikusiko dugu gaur 
egungo falaziak zurrumurruz, fake news 
delakoez eta egia ostez mozorrotzen 
direla.

 → Otsailak 27, astelehena, 18:00etan. 1. 
aretoa.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazte eta helduentzat.

III. saioa 
Nire iritzia da, errespeta ezazu

Agian hori izanen da gure gizarte 
(itxuraz) tolerante honetako 
elkarrizketetan gehien erabiltzen den 
esaldietako bat. Baina batzuetan, 
onartezina dena onartzera irits gaitezke. 
Iritzi guztiak errespetatu eta onartu 
behar al dira? Edo irizpideren bat erabili 
behar ote dugu, baliozkoa dena eta 
falaziak (edo okerragoak) bereizteko?

 → Martxoak 13, astelehena, 18:00etan. 
1. aretoa.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazte eta helduentzat.
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Hitzaldia

Filosofia garaikidearen 
glosarioa: Egia
Ikusten eta irakurtzen dugun gehiena 
informazioa eta datuak dira. Ez dakigun 
zerbait kontatzen badigute ere, horrek 
ez du esan nahi ezagutza bat emanen 
digunik, edo nahitaez egia denik. Beraz, 
informazioa eta ezagutza ez dira gauza 
bera, ez epistemologikoki, ez sozialki, ez 
ekonomikoki.

 → Ana Carrasco-Conde filosofoarekin.

 → Martxoak 16, osteguna, 19:00etan.  
Auditoriuma.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazte eta helduentzat.
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Solasaldiak liburutegian

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa, kulturaren 
munduko pertsona garrantzitsuak haien liburu eta 
irakurketa gogokoenen bidez ezagutzeko aukera 
ematen duena. 

Olga Balbona liburuzainak moderatutako topaketak.

Topaketa

Maika Makovski
Musikaria, aktorea, artista bisuala eta 
konpositorea. Estudioko zortzi disko 
ditu, zuzeneko bat, eta antzerkiko eta 
zinemako soinu bandak ere egin ditu. 
Hala ere, etapa berri honi ekitean, argi 
du orain arte egindako guztia hasiera 
besterik ez dela izan. Duela gutxi Rock & 
Roll disko onenaren MIN saria irabazi du.

 → Urtarrilak 20, ostirala, 19:00etan. 
Liburutegia.

 → Kultura garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.

Topaketa

Elena Odriozola
Nazioartean proiekzio handia duten 
ilustratzaileetako bat da. Besteak beste, 
sari hauek irabazi ditu: Ilustrazioaren 
Euskadi Literatura Saria (2009, 2013), 
Ilustrazioaren Sari Nazionala (2015) eta 
Bratislavako Ilustrazioaren Biurtekoko 
Urrezko Sagarra (2015 eta 2021).

 → Martxoak 29, asteazkena, 19:00etan. 
Liburutegia.

 → Kultura garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.
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Soinu paisaia

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa bat, Müsex 
Industriesekin lankidetzan garatua, soinuaren eta 
soinu ikerketaren inguruko beste jardunbide batzuk 
ezagutzeko.

Ikastaroa

Musika ekoizpen elektroniko 
garaikidea
Undo (Gabriel Berlanga) bere sorkuntza 
prozesuaz mintzatuko da masterclass 
honetan. Konposizioa, instrumentuak, 
ahotsak eta ahots kodegailuak. 
Artistaren konposizioak aztertuko 
dira, bai eta remix bat ere, ableton live 
erabiliz. 

 → Urtarrilak 28, larunbata, 10:00etatik 
14:00etara. 1. aretoa.

 → Musika elektronikoan eta kultura 
garaikidean interesa duten gazte eta 
helduentzat.

 → Izen ematea: 48 €
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Zuzeneko ikus-entzunezkoa

Undo
Gabriel Berlangaren musika berrituz 
doa, eta proposamen sendo eta aldi 
berean ezohiko bat dakarkigu, genero 
eta hamarkada bakoitzeko onena 
hartuta. Pop eraginak, musikaren 
ezagutza sakona, acid musika zein 
elektroa harmonizatzeko gaitasuna, 
eta bere zaletasun handia, technoa. 
Agortzetik urrun dago Undoren 
errepertorioa.

 → Urtarrilak 28, larunbata, 19:00etan. 
Ataria.

 → Musika elektronikoan eta kultura 
garaikidean interesa duten gazte eta 
helduentzat.

Dj seta

Fat Cat
Bere gustu musikalak ez dira dance 
musikara mugatzen, eta pop, rock, 
downtempo, trip-hop eta soinu 
esperimentalak ere txertatzen ditu 
bere setetan. Horrela sortu du bere 
estilo berdingabe eta elektrikoa, eta 
momentuko sentimenduak besterik ez 
dira haren muga.

 → Urtarrilak 28, larunbata, 18:00etan. 
Ataria.

 → Musika elektronikoan eta kultura 
garaikidean interesa duten gazte eta 
helduentzat.
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HuEllas en femenino

Programa honen bidez emakumeek kulturaren 
hainbat arlotan egiten duten lana ikusarazi nahi da, 
arreta berezia jarrita Nafarroan bizi eta lan egiten 
dutenengan.

Kapsula

Libreadas
Liburu baten balio katea osatzen duten 
kate maila nagusien irudikapena, 
emakumearen ikuspegitik.

 → Martxoaren 8tik, asteazkena, 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
YouTube kanalean eskuragarri.

Irakurketa erakusleihoa

HuEllas poéticas
Liburutegiak nafar poeten lan sorta bat 
aurkeztuko du.

 → Martxoaren 1etik 31ra.    
Liburutegia.
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Topaketa

Bide gurutzatuak
Sorkuntzari, musikari eta poesiari 
buruzko gogoetak. Ángeles eta 
Cristina Morak 15 urte baino gehiago 
daramatzate elkarlanean eta bide 
artistikoak lotzen; bi obra bereizi, baina 
elkarren ondoan doazenak. Errezitaldi-
hitzaldi honetan, poesiara iristeko 
moduaz eta karrera independenteak 
garatzeko garaian erreferenteek duten 
garrantziaz gogoeta eginen dute amak 
eta alabak. 

 → Ángeles Mora 2017ko Poesia 
Sari Nazionalaren irabazlearekin 
eta Cristina Mora abeslari eta 
konpositorearekin.

 → Martxoak 9, osteguna, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 → Musikan eta poesian interesa duten 
gazte eta helduentzat.



 Jakin-Mina 2022-2023 Nafarroan

 Liburutegia - eskola



Hezkuntza



Espiritu berritzailea, sormena eta 
lan egiteko modu berriak sustatzeko 
guneak, hezkuntza prozesuan 
inplikaturiko eragileen artean jakintza 
trukatzeko sare bat sortzeko.
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Jakin-Mina 2022-2023 Nafarroan

Nafarroako ikastetxeetako DBHko 4. mailako ikasleei 
zuzendutako hitzaldi zikloa. Jakiunde Zientzia, Arte eta 
Letren Akademiarekin elkarlanean.

Jakiunderen bitartez eman behar da izena, mezu 
elektroniko bat bidalita helbide honetara:   
akademia@jakiunde.eus

Hitzaldia

Can you trust your brain?
Zuzen zaudela uste duzu? Bada, 
kontuz ibili. Hautematen dugun guztia 
eta, beraz, interpretatzen dugun 
guztia geure garunak aldatzen du 
guri bizimodua errazte aldera; gure 
garunak hainbeste informazio prozesatu 
behar du, ezen bere ustez guretzat 
interesgarria dena soilik agertzen 
baitigu. Normalean, nahikoa izaten da 
eta horrela funtzionatzen dugu, baina, 
hitzaldi honetan, gure garunak nola 
funtzionatzen duen azaltzen saiatuko 
naiz, zure garunarekin fidatzen ahal 
zaren ala ez erabaki ahal izan dezazun.

 × Hizlaria: Manuel Murie, UPNA/ NUP.

 × Urtarrilak 13, ostirala, 17:30.
Auditoriuma.

 × Kulturan interesa duten ikasleentzat.

Hitzaldia

Zurrunbiloak
Sorkuntza prozesuari buruz hitz eginen 
da, ideia bat sortzen denetik gauzatzen 
den arte. Baita kolore gama zabaltzeko 
beharrari buruz ere, pertsonaiei bizitza 
ematearren.

 × Hizlaria: Iruña Cormenzana, pintorea.

 × Otsailak 10, ostirala, 17.30.  
Auditoriuma.

 × Kulturan interesa duten ikasleentzat.
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Hitzaldia

James Webb-en teleskopioa: 
koloreez haratago
Teleskopio horren magia ez da soilik 
Lurretik 1,5 milioi kilometrora dagoena 
ikusteko aukera ematen duen teleskopio 
espaziala dela, edo 6 metrotik gorako 
ispilu nagusia objektu argi eta 
urrunekoen fotoiak hautemateko gai 
dela... Bere magia zera da, gizakion 
begiak ikusi ezin duen argi espektro bat, 
kolore gama bat behatzeko gai dela: argi 
infragorria.

 × Hizlaria: Iñaki Ordoñez, Iruñeko 
Planetarioa.

 × Martxoak 3, ostirala, 17.30.  
Auditoriuma.

 × Kulturan interesa duten ikasleentzat.
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Liburutegia-eskola

Nafarroako Kutxa fundazioaren programa honen 
bitartez, liburutegiaren baliabideak hezkuntza 
komunitateari aurkezten zaizkio eta haur zein 
gazteengan irakurtzeko ohitura sustatzen da.

Bisita gidatua

Ongi etorri ipuinetara
Bisita dibertigarria, txoko bakoitzean 
dauden materialak eta liburutegiak 
eskaintzen dituen entretenimendu 
aukerak ezagutzeko.

 × Haur Hezkuntzako 3. mailako 
ikasleentzat. 

 × 11:30ean. Haurren liburutegia.

Bisita gidatua

Detectives de libro.   
Asalto a la biblioteca
Arrasto misteriotsu bati jarraituz, parte-
hartzaileek polizia kasu korapilatsu 
bat argitu behar dute. Horretarako, 
literaturako detektibe ospetsuenen 
laguntza paregabea eta liburuzainen 
arma sekretua baliatu ahal izanen 
dituzte: katalogoa.

 × Lehen Hezkuntzako 2. mailatik 6. 
mailara arteko ikasleentzat. 

 × 09:30ean. Haurren liburutegia.

Zerbitzuaz baliatzeko:  
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es 
eta Nafarroako Kutxa fundazioaren linea (948 222 444).
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Bisita gidatua

Mensajes secretos
Pista misteriotsuei jarraikiz, ikasleak 
apalen artean ibiliko dira, kodeak 
argituko dituzte, sekzioak kokatuko 
dituzte eta materialak aurkitzen ikasiko 
dute, katalogoaren laguntzaz.

 × Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat. 

 × 08:30ean. Liburutegia.

Baliabidea

Bidaiari sortak eta maletak  
Liburutegiak zenbait liburu sorta ditu 
eskola taldeei baldintza berezietan 
mailegatzeko. 

Bisita gidatua

Irakasleak eta liburutegiak
Talde txikitan eginen den topaketa, 
liburutegian erabilgarri dauden 
baliabideak, horiek erabiltzeko modua 
eta eskaintzen dituzten aukera 
didaktikoak ezagutzeko.

 × Otsailak 7, asteartea, eta martxoak 7, 
asteartea, 17:00. Liburutegia.

 × Hezkuntza ziklo guztietako irakasle 
taldeentzat.

Baliabidea

Eskola Liburutegiari Laguntzeko 
Zerbitzua (SABE)
Irakurgai interesgarriak aukeratzeko 
orientazioa, behar espezifikoen arabera. 
Irakurzaletasuna sustatzeko edo liburuen 
mundura hurbiltzeko jarduerak martxan 
jartzeko aholkularitza.



* Kartatik at

* Sukalde irekia



Osasuna eta ongizatea



Herritarren osasuna eta ongizatea 
hobetzeko kultur proposamenak, bai 
eta elikadura ohitura osasungarriekin 
lotutakoak ere. 
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Kartatik at

Kultura gastronomikoari buruzko tartea, lurraldearen 
adierazpide den aldetik eta kulturaren nahiz 
sukaldaritzaren ondareari balioa emateko.

Ikastaroa

Jakiak aprobetxatzeko 
sukaldaritza
Bi saio teoriko eta saio praktiko bat. 
Teknika eta errezeta jasangarrien 
aplikazioa, jakiak aprobetxatzeko 
sukaldaritza eta energia efizientzia izanik 
xede.

 * Otsailaren 14tik 28ra, astearteetan, 
19:00-21:00. Sukaldea. 

 * Irakaslea: Cristina Fernández, 
dietista.

 * Izen-ematea: 48€.

 * Sukaldaritza jasangarri eta 
osasuntsuan interesa duten gazte 
eta helduentzat.

Ikastaroa

Nazioarteko sukaldaritza: India

 * Martxoaren 7tik 28ra, astearteetan, 
19:00-21:00. Sukaldea. 

 * Irakaslea: Mariko Okamoto. 
Sukaldaria.

 * Izen-ematea: 54€. 

 * Nazioarteko sukaldaritzan interesa 
duten gazte eta helduentzat
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Sukalde irekia

Elkartzeko eta solaserako gunea, kulturarekin eta 
gastronomiarekin lotura duten pertsonen bizipenak 
eta esperientzia profesionalak ezagutzeko.

Literatur solasaldiak

Cocinando historias
Parte hartzeko, Hubert Mingarelli-ren 
Una comida de invierno irakurriko da; 
liburutegian hartzen ahal da liburuaren 
ale bat.

Literatur solasaldi honetan, kontakizunak, 
beste kultura batzuk eta askotariko 
paisaia nahiz herritarrak ezagutzeko 
aukera izanen dugu, gastronomiaren 
bitartez.

 * Gidaria: Olga Balbona, liburuzaina. 

 * Otsailak 23, osteguna, 18:00.  
Sukaldea.

 * Literaturan eta gastronomian 
interesa duten gazte eta helduentzat.

Soinu Lab

La entropía rural
Podcast bat sortzeko eta egiteko 
prozesuak teknikoki nolakoak diren 
ezagutuko dugu, “La entropía rural” 
saioaren grabazioaren bitartez. Irrati 
solaserako tarte patxadatsua, loturarik 
gabe, lurraldeari eta lurraldean dagoen 
aniztasunari ahotsa emanez. 

 * Radio Cierzo irratiaren laguntzarekin. 

 * Otsailak 16, osteguna, 19:00-21:00. 
Sukaldea. 

 * Kulturan eta lurraldean interesa 
duten gazte eta helduentzat.
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Topaketa

Argi hitz eginez: El Drogas eta 
Sonia Hernando solasean 
Mundua belarriak adi jarrita arakatzea 
ez da prozesu erraza izaten informazio 
bisuala nagusi den testuinguru batean. 
Topaketa honetan, ahotsaren, hitzaren 
botereari eta entzutearen jarrera aktibo 
eta sormenezkoari buruz arituko gara.

 * Sonia Hernando, kazetaria, eta 
Enrique Villarreal “El Drogas”, 
konpositorea. 

 * Martxoak 23, osteguna, 19:00.  
Sukaldea.

 * Literaturan, musikan eta kultura 
gastronomikoan interesa duten 
gazte eta helduentzat.

Liburutegi zerbitzua

Hazien liburutegia
Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Sarearekin eta Nafarroako Hazien 
Sarearekin lankidetzan egindako 
proiektua, herritarrei tokiko barietateak 
eta lurraren laborantzarekin lotutako 
nekazaritza kultura ezagutaraztea eta 
hurbiltzea helburu duena.

Irakurketa erakusleihoa

Melodiak eta ahotsak
Hitza, ahotsa, kantua, musika edo 
isiltasuna karga emozional eta 
komunikatibo handiko instrumentu 
ahaltsuak dira. Haien inpaktuak uste 
baino gehiago irauten eta eragiten du. 
Gai horretara hurbiltzeko liburu sorta bat 
eskaintzen du liburutegiak. 

 * Otsailaren 16tik martxoaren 24ra.  
Liburutegia.



∞ Trantsituak

∞ Testuingurua



Elkartasuna



Gaur egungo erronkei aurre egin eta 
etorkizuneko gizarteari buruzko pistak 
emateko prestakuntza espazioak. 
Gainera, gizartean dauden arazo 
berriei erantzun nahi zaie, bizikidetza 
eta elkartasun modu berriak 
bultzatuko dituzten eta lankidetza 
bidezko jarduna indartuko duten 
ekintzen bitartez.
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Trantsituak

Giza mugikortasuna gure espeziearen jatorritik 
datorren kontua da. Programa honetan, 
mugikortasunarekin zerikusia duten gaiak lantzen 
dira, mugikortasun hori eragin duen arrazoia izanik 
bai krisi humanitarioa edo ingurumenekoa, bai aukera 
berriak bilatu eta, horren ondoren, harrerako gizarte 
berriarekin kohesioan finkatzea.

Hitzaldia

Kazetaritza eta alfabetatzea
Hitzaldian, desinformazioaren estrategia 
eta narratiba nagusiak landuko dira eta 
benetako adibideak aurkeztuko dira; era 
berean, Maldita Migración webguneak 
informazio mota hori gezurtatzeko 
erabiltzen duen metodologia ere 
azalduko da. 

 ∞ Hizlaria: Natalia Diez, Maldita.es 
webguneko erredaktorea.

 ∞ Urtarrilak 23, astelehena, 19:00.  
Auditoriuma.

 ∞ Aldaketa sozialean interesa duten 
gazte eta helduentzat.

Online ikastaroa

Ez diezazutela ziria sar 
desinformazioarekin 
Desinformazioaren fenomenoa 
hainbat ikuspegitatik landuko da: 
desinformazioaren motibazioak eta 
ondorioak, sare sozialen egitekoa, 
algoritmoak, emozioak edo lerrabide 
kognitiboak. Gainera, desinformazioa 
identifikatzeko gakoak eta tresnak ere 
aurkeztu dira, eta adibide praktikoak 
azaldu.

 ∞ Hizlaria: Maldita.es

 ∞ Otsailak 15 eta 22, eta martxoak 1 
eta 8, asteazkenetan, 18:30. Campus 
CIVICAN.  

 ∞ Izen-ematea: 35€.

 ∞ Aldaketa sozialean interesa duten 
gazte.
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Testuinguruak

Nafarroako Kutxa fundazioak gaur egungo errealitatea 
lantzen du, egoeraren diagnostikoa eginez eta mundu 
global eta konplexu honek dakartzan erronketarako 
balizko erantzunak proposatuz.

Hitzaldia

Kazetaritza eraikitzailearen 
garaia
Mundu osoko komunikabideek dramari 
eta gatazkari garrantzia emateko joera 
dute eta, horren eraginez, herritarrak 
kemenik gabe sentitzen dira arazo 
sozialen, amorru politikoaren eta 
mesfidantzaren aurrean.

 ∞ Hizlaria: Alfredo Casares, kazetaria. 

 ∞ Otsailak 6, astelehena, 19:00.
Auditoriuma.

 ∞ Pentsamendu kritikoan eta aldaketa 
sozialean interesa duten gazte eta 
helduentzat.
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Hitzaldia

Isiltasunaren informazioa
Baliteke bi gertakariren berri ematea 
eta, elkarrekiko loturarik ez duten arren, 
biak egia izatea. Bai eta bi gertakari 
horietatik gezurrezko interpretazio bat 
ondorioztatzea ere… zeren esan ez 
den baina esan nahi izan den zerbait 
ulertuko baitu irakurleak. 

 ∞ Hizlaria: Álex Grijelmo, kazetaria.

 ∞ Otsailak 2o, astelehena, 19:00. 
Auditoriuma.

 ∞ Pentsamendu kritikoan eta aldaketa 
sozialean interesa duten gazte eta 
helduentzat.



◊ Zuhaitza proiektua

◊ Sareak

◊ Jolastea, pentsatzea

◊ ArtLab, sorkuntza espazioa

◊ Ipuinaren ordua

◊ Lab 0.3



Gazteak eta familiak



CIVICANen haur, familia, nerabe 
eta gazteentzako programazioa 
ekarpenak komunitatean lantzeko 
gunetzat hartzen da, ezagutzeko 
pentsatu, egiteko sortu eta parte 
hartzeko partekatu egin behar den 
gunetzat. Bertan bizi direnen artean 
etengabeko elkarrizketa sortu nahi 
dugu, betiere bakoitzaren parte 
hartzeko modua kontuan izanik. 
Modu ludiko eta pedagogiko batean, 
sormena bultzatu eta elkarguneak 
sortzen dira.
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Zuhaitza proiektua

Nafarroako Kutxa fundazioak belaunaldien arteko 
trukerako gune bat proposatzen du, ezagutza eta 
esperientziak partekatzeko gune bat.

Laborategia

Irudiak, mila hitz baino gehiago
Ezagutza guztia ez dago liburuetan 
idatzita; irudiaren eta hitzaren bitartez 
sortzen eta transmititzen den ezagutza 
ere badago.

Laborategi honetan, dinamika libre 
eta gidatuen bitartez, argazkigintzak 
eskaintzen digun informazioaren eta 
ezagutzaren gainean jardungo dugu, 
hainbat ikuspegitatik eta begiradatatik.

 ◊ Otsailaren 4tik 18ra, larunbatetan, 
11:00-13:30. 1. aretoa.

 ◊ Irakaslea: Nahikari Mora, sortzaile 
bisuala.

 ◊ 7 urtetik 90 urtera bitarteko 
belaunaldiarteko taldeentzat 
(gehienez 4 lagun).

Itzulera saioa
Itzulerako saio honetan, laborategian 
egindako lana modu artistikoan 
aurkeztuko da.

 ◊ Otsailak 25, larunbata, 18:00. 3. 
aretoa.

 ◊ Irakasleak: Mar Mateo, argazkilaria 
eta artista bisuala, eta Nahikari Mora, 
sortzaile bisuala.

Irakurketa erakusleihoa

Unearen atzean
Istorioak, ezagutzak eta bizipenak 
adin desberdinetako pertsonen artean 
transmititzeko apustua, argazki baten 
edo beste objektu pertsonal batzuen 
unean oinarrituta.

 ◊ Otsailaren 1etik 28ra.     
Liburutegia.
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Sareak

Nafarroako Kutxa fundazioak gazte eta nerabeei 
zuzendutako elkarguneak sortzen ditu, sorkuntza 
proiektu partekatuak sustatzeko asmoz, aldaketa eta 
eraldaketa soziala eragitearren.

Laborategia

Sare soziala
Sorkuntzarako gune bat, non 
komunikazio prozesuak hobetzeko 
ildoak eta tresnak landuko diren, mundu 
digitalaren erronkak eta errealitateak 
kontuan izanik, eta mundu digital horrek 
herritartasuna eratzeko prozesuan gaur 
egun duen eragina aintzat hartuta.

Herritar digital kritikoagoak sortzeko 
beharrari buruz gogoeta egiteko gune 
ere izanen da, desinformazioaren 
erronken aurrean, eta plataforma 
nahiz sare sozialen erabilera etikoari 
dagokienez.

 ◊ Koordinatzailea: Diana González, 
komunikazio digital arduratsua.

 ◊ Urtarrilaren 24tik martxoaren 21era, 
astearteetan, 19:00-20:30.  2. aretoa.

 ◊ Informazioan, komunikazio 
digitalean eta eduki sorkuntzan 
interesa duten 17 urtetik 23 urtera 
bitarteko gazteentzat.

Programazio kluba

ADAren kluba
Gazteei zuzendutako coworking eta 
sorkuntzako gune bat da, Python 
programa erabilita programazioaren 
lengoaiaren bitartez sorkuntzari ateak 
ireki ahal izateko gunea.

Parte-hartzaile bakoitzak gailu 
elektroniko bat ekarri beharko 
du jarduera garatzeko: pc/mac 
ordenagailua edo ChromeBook-a.

 ◊ Koordinatzailea: Guillermo Arana, 
programatzailea.

 ◊ Urtarrilak 14, 21 eta 28, otsailak 
4, 11, 18 eta martxoak 4, 11, 18, 
larunbatetan, 17:30-19:00. 2. aretoa.

 ◊ Programazioaren lengoaian interesa 
duten 13 urtetik gorako gazteentzat.
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Irakurketa kluba

Ostiralean… TBO
Haurrentzako irakurketa kluba, 
komikietan espezializatua. Izenburu 
berriak ezagutzeko gunea, gure irakurgai 
gogokoenak taldean partekatzeko eta, 
modu ludiko batean, bederatzigarren 
artearen aberastasun eta konplexutasuna 
ezagutzeko gunea.

 ◊ Urtarrilak 13 eta 27, otsailak 10 eta 24 
eta martxoak 10 eta 24, ostiraletan, 
18:00.  1. aretoa.

 ◊ Koordinatzailea: Sara Machuca, 
liburuzaina.

 ◊ 9 urtetik gorako haurrentzat.
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Jolastea, pentsatzea

Haurrak pentsalari nekaezinak dira; jakin minak 
bultzatuta, etengabe ikasten ari dira bai errealitatetik, 
bai inguruan duten mundutik. Jolastea, pentsatzea 
gunean, jolasaren, musikaren, artearen edo 
literaturaren bitartez hausnarketa, eztabaida eta 
ezagutza partekatua praktikan jarri ahal izanen dituzte.

8 urtetik 10 urtera bitarteko haurrentzat; 
koordinatzailea: Jakinmin, praktika filosofikoko 
proiektua.
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Pentsamendu laborategia

Filosofia eta magia
Ikusten dugun guztia sinetsi al 
dezakegu? Magia aitzakia hartuta, 
filosofatzen hasiko gara; zer den 
erreala eta zer ez eztabaidatuko dugu, 
eta inguruan dugun mundua nola 
hautematen dugun.

 ◊ Urtarrilak 14, larunbata, 18:00.  
Haurren liburutegia.

Pentsamendu laborategia

Egia ala gezurra
Zer da egia? Zer dira gezurrak? Egia 
esan behar al da beti? Zer gertatuko 
litzateke mundu guztiak gezurra esango 
balu? Saio honetan, egia bakarra ote 
dagoen hausnartuko dugu, edo zerbait 
egia eta gezurra izan ote daitekeen, aldi 
berean.

 ◊ Martxoak 25, larunbata, 18:00. 
Haurren liburutegia.

Pentsamendu laborategia

Hiru begi eta bost belarri
Nolakoa izango litzateke bizitza dena 
zuri-beltzean izango balitz? Nola jakin 
dezakegu guk ikusten ditugun koloreak 
eta besteek ikusten dituztenak berdinak 
direla? Gauzak benetan diren bezala 
ikusten al ditugu? Saio honetan, hiru begi 
eta bost belarri izango bagenitu gauzak 
nola ulertu eta ezagutuko genituzkeen 
esperimentatuko dugu.

 ◊ Otsailak 18, larunbata, 18:00.  
Haurren liburutegia.

Irakurketa erakusleihoa

Munduaren ikuspegiak
Erantzunik gabeko galderak pentsatzera 
bultzatzen duten liburuen sorta bat 
aurkeztuko dugu, gogoeta egiteko, gure 
izateaz jabetzeko eta munduaren gure 
ikuspegi partikularra eratzeko.

 ◊ Martxoaren 1etik 30era.    
Haurren liburutegia.
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Tailerra

Koloretako hariramak
Hariramaren artea "Boole-ren kartak" 
dira; izan ere, Mary Everest Boole 
matematikari eta hezitzaileak karta 
horien bitartez irakasten zien ikasleei 
angeluen eta espazioen geometria. 
Tailer honetan, koloretako hariak 
erabilita marrazten ikasiko dugu, eta 
patroi geometriko hipnotizagarriak 
sortuko ditugu.

 ◊ Irakaslea: Diego Escribano, artista 
eta diseinatzailea.

 ◊ Urtarrilak 21, larunbata, 18:00-20:00. 
1. aretoa.

 ◊ 11 urtetik gorako haur eta 
gazteentzat.

Tailerra

Eskultura mugikorra
Paperarekin lan egiteko eta 
mugimendua bereganatzen duten 
eskulturak sortzeko proposamen 
esperimentala. Parte hartzaile bakoitzak 
bere eskultura eramango du etxera, 
tailerra amaitzean.

 ◊ Irakaslea: Mila García, artista.

 ◊ Otsailak 25, larunbata, 18:00-19:30. 1. 
aretoa.

 ◊ 7 urtetik 12 urtera bitarteko 
haurrentzat.

ArtLab, sorkuntza espazioa

Nafarroako Kutxa Fundazioak sormenerako eta 
esperimentaziorako guneak sustatzen ditu, hizkuntza 
digitalean, ikus-entzunezkoetan eta artistikoan 
oinarrituta. Jolas eta partaidetza ekintzen bitartez 
ikasteko eta jolasa eta ezagutza trukatzeko gune bat.
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Esperientzia

Sorkuntzarako gunea
Tailer honetan, performance-aren 
berezitasunak arakatuko ditugu 
gorputzarekin, espazioarekin eta 
denborarekin egindako ekintzan 
oinarritutako esperientzien bitartez, eta 
azkenean, performance kolektibo bat 
eginen dugu.

 ◊ Irakaslea: Ana Rosa Sánchez, 
sorkuntzarako gunea.

 ◊ Martxoak 11, larunbata, 18:00-20:00.  
1. aretoa.

 ◊ 6 urtetik 11 urtera bitarteko haur eta 
gazteentzat.

Ikastaroa

Sormen artistikoa
Ikastaro honetan, hainbat teknika 
eta material artistiko arakatu eta 
zentzumenak piztea lortu nahi da, eta, 
horretarako, irudimena eta sormena 
garatzen dira, eta garapen emozionala 
lantzen da. Oinarrizko kodeak erabiltzen 
ikasiko dugu, teknika artistiko eta 
soinuzkoen bitartez.

 ◊ Irakaslea: Ece Ozturk, hezitzaile 
artistikoa.

 ◊ Gune elebiduna (gaztelania eta 
ingelesa).

 ◊ Urtarrilaren 9tik martxoaren 27ra, 
astelehenetan, 17:30-18:30. 2. aretoa.

 ◊ Prezioa: 98 €.

 ◊ 4 urtetik 7 urtera bitarteko 
haurrentzat.
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Ipuinaren ordua

4 urtetik gorako haurrentzat. Hitzordu bat astero, 
liburuetako istorio eta pertsonaia erakargarrienekin. 
CIVICANeko haur liburutegiko liburuen artean oso 
hurbiletik entzuteko istorioak.

Urtarrilak 11, asteazkena, 18:00.
Ipuin hautatuak
Kontalaria: Sergio de Andrés.

Urtarrilak 25, asteazkena, 18:00. 
Historia del río y la muralla
Kontalaria: Sergio Salinas.

Otsailak 8, asteazkena, 18:00.
Chop, chop, chop
Kontalaria: Virginia Moriones.

Otsailak 22, asteazkena, 18:00. 
Cuentos calentitos
Kontalaria: Sergio de Andrés.

Martxoak 8, asteazkena, 18:00. 
Pontxarekin denak berdin
Kontalaria: Jaione Urtasun.

Martxoak 22, asteazkena, 18:00. 
Ven que te cuento
Kontalaria: Estitxu Arroyo.
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Esperientzia

Larruazala
Zentzumenak arakatzeko tailerra: 
kontaktuaren planoan sartzea 
proposatzen da tailer honetan; gure 
seme-alabekin harremanetan egoteko 
baliabideak aurkitzeko gune bat.

 ◊ Irakaslea: Ana Rosa Sánchez, 
hezitzailea eta musikoterapeuta.

 ◊ Urtarrilak 28, larunbata, 11:00-12:00. 
4. aretoa.

 ◊ 6 hilabetetik 18 hilabetera bitarteko 
haurtxoentzat, heldu batekin batera.

Esperientzia

Cuentos cantados
Ipuin abestua baliabide oso eraginkorra 
da haurtxoek ikasteko. Arreta zentratzen 
laguntzen du, eta erraz eta modu 
dibertigarrian ikastea ahalbidetzen 
du.  Era berean, musikazaletasuna 
eta irakurzaletasuna garatzeko ere 
lagungarri izaten da.

 ◊ Irakaslea: Isabel Laranjeira, 
musikoterapeuta.

 ◊ Martxoak 4, larunbata, 11:00-12:00.  
4. aretoa.

 ◊ 24-36 hilabeteko haurtxoentzat, 
heldu batekin batera.

Lab 0.3

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

Jolasa eta ikaskuntza
Jolasa da harremanetarako eta ikasteko 
tresna nagusia lehen haurtzaroan. Saio 
hauetan, harremanetan egoteko gune 
bat eskainiko zaie familiei, eta etxean 
ikasteko eta jolasteko tresnak garatzea 
sustatuko da.

 ◊ Irakaslea: María Otero, hezitzailea.

 ◊ Otsailak 8 eta 22, eta martxoak 8, 
asteazkenetan, 18:00-19:00. 4. aretoa.

 ◊ Izen-ematea: 33 €.

 ◊ 24-36 hilabeteko haurtxoentzat, 
heldu batekin batera. 



+ Pentsamendu partekatuko liburutegia

+ Liburutegiko zerbitzuak

+
REC - CIVICANen liburutegi partekatuaren 
artxiboa



Pentsamendu partekatuko 
liburutegia



Nafarroako Kutxa Fundazioak 
CIVICANen duen liburutegia 
espazioaren pentsamenduko 
ekoizpenaren artxibotzat hartzen 
da, zentroan egindako jardueren 
dokumentazioa eta kontakizuna 
bilduz.
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Pentsamendu partekatuko liburutegia+

Pentsamendu partekatuko liburutegia

Herritarren kultura eta informazio beharrei erantzuten 
dien baliabide bat da, adin guztietan irakurzaletasuna 
sustatuz eta informazioko eta komunikazioko 
teknologietarako sarbidea eskainiz.

Liburutegia Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Sarearen parte da, Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
eta Nafarroako Gobernuaren arteko hitzarmen baten 
bitartez. Horrela, katalogoa liburutegi publikoen 
kolektiboan txertatzen da.

Gaur egun 40.000 liburu biltzen ditu liburutegiak, 
hainbat euskarritan. Funtsa aukeratzeko, CIVICANen 
ildo programatikoen arabera egiten da, gaur egungo 
erronka sozialei erantzunez. 

Gazte eta helduen (13 urtetik gorakoak) 
aretoak 408 metro²-ko azalera du, 72 
irakurleku eta 12 ordenagailu, horietatik 
3 katalogoa kontsultatzeko.  Filmak ikusi 
ahal izateko pantaila bat ere badago.

 + Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 
09:00-14:00 eta 16:00-21:00. 
Larunbatetan, 09:00-14:00. 

Haurrentzako (12 urte arte) gelak 112 
metro² ditu, eta 45 irakurleku eta 5 
ordenagailu ditu, horietako bat katalogoa 
kontsultatzeko. Gainera, irakurle aurreko 
gune bat ere badu (0-5 urte).

 + Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 
17:00-20:00. Larunbatetan, 10:00-
14:00 eta 17:00-20:00. Ikastetxeen 
oporraldian, astelehenetik 
larunbatera, 10:00-14:00 eta 17:00-
20:00.
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Jarduerak Negua

Liburutegiko zerbitzuak

Zerbitzu hauek eskaintzen dira: txartela egitea, 
mailegua, berritzea, erreserbak, lineako zerbitzuak eta 
Interneterako sarbidea. Bi irakurgeletan irakurri eta 
kontsultak ere egin daitezke.

Irakurtzeko postuetan lehentasuna izanen 
dute liburutegiko funtsa kontsultatu nahi duten 
erabiltzaileek, irakurketako gune bakoitzerako 
ezarritako erabilera bultzatuz.

Era berean, urtean gehienez ere bost erosketa 
iradokizun egin daitezke pertsona bakoitzeko, 
CIVICANen ildo programatikoen arabera funtsa 
osatzeko irizpideak kontuan hartuta.

Liburutegian fotokopiagailu bat eta eskaner bat badira, 
erabiltzaileen eskura. Dokumentuak inprima daitezke, 
betiere jabetza intelektualari buruz indarrean dagoen 
legeria errespetatuz gero.
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Pentsamendu partekatuko liburutegia+

REC - CIVICANen liburutegi    
partekatuaren artxiboa

Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICANen duen 
liburutegia espazioaren pentsamenduko ekoizpenaren 
artxibotzat hartzen da, zentroan egindako jardueren 
dokumentazioa eta kontakizuna bilduz.

Programako laguntzaileek egiten dituzten 
gomendioen bitartez, CIVICANen funts bibliografikoa 
kultura partekatuko elementu berri bihurtzen da.

Gomendio guztiak Nafarroako Kutxa fundazioaren 
YouTube kanalean kontsulta daitezke.






