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aurkezpena Sólo el necio confunde valor y precio
(A. Machado, Proverbios y cantares)

Ikerlan honek Nafarroan dauden liburutegi guztien balioa 
kalkulatu nahi du.  Izan ere, helburua ez da soilik ezagutzea 
zenbat liburutegi dauden, zer bilduma eta informazio-baliabide 
dituzten, zer zerbitzu eskaintzen dituzten edo zenbateko gastuak 
sortzen dituzten, baizik eta kalkulatzea erabiltzaileen ustez 
duten balioa, hots, zer balio esleitzen dizkieten erabiltzaileek 
liburutegiei. 

Horrez gain, liburutegien balio ekonomiko eta sozialak zehaztu 
nahi dira, ahal den neurrian, hau da, zer ahalmen duten ongizatea 
zein garapen-aukerak emateko.

Oro har, dohainik ematen dituzte zerbitzuak liburutegiek, 
erabiltzaileek ez baitute ezer ordaindu behar (zuzenean, 
behintzat) erabiltzeagatik. Bizi garen merkatu-gizarte honetan, 
dirurik tartean ez egoteak eragiten du herritarrek ez jakitea 
beti zein den liburutegien balioa. Alegia, ez dakite zehazki zer 
ematen dioten komunitatearen bizitza ekonomikoari eta zer 
onura ematen dizkieten erabiltzen dutenei zein gizarte osoari.

4

Ez nuen inoiz pentsatu lokal 
honek izan zezakeen balio 
ekonomikoaz. (LP)1

1 Goiko iruzkina eta txostenean dauden 
gainerakoak ikerlan honetarako liburutegien 
erabiltzaileei egindako inkestetatik atera dira.   
Iruzkinen amaieran, esaldia esan duenak zer 
liburutegi mota erabiltzen duen adierazten 
da: (LP), liburutegi publikoa; (LU), liburutegi 
unibertsitarioa; (LE), liburutegi espezializatua.

1

liburutegienbalioa
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Liburutegien Lankidetza Kontseiluaren 
ekimen batetik abiatu zen ikerlana, 
2013an, liburutegiek gizartean duten 
eragin sozioekonomikoa ikertzeko eta 
hedatzeko xedez. Azken hamabost 
urteetan beste herrialde batzuetan 
egindako ikerlanek eta Espainian 
izandako lehenengo esperientziek 
erakusten zuten badagoela liburutegiak 
ebaluatzeko modu berri bat, modu 
hurbilago bat, azken hamarkadetako 
eraldaketetara egokitua.

Guneak kultura, informazioa, 
hausnarketa… eskaintzen ditu. 
Kontsumoa nagusi den gizarte 
honetan, beharrezkoa da konturatzea 
eta jakitea zer den guztiona. (LP)

Erakunde publiko zein pribatuek, 
liburutegiek, enpresek eta profesionalek 
lagundu dute ikerlana garatzen. Zehazki, 
Nafarroan bizi diren 14 urtetik gorako 
5.200 pertsonak baino gehiagok 
erantzun diete ikerlanerako berariaz 
jorratutako inkestei.  Bestetik, estatistika-
iturri ofizialak eta bigarren mailako 
dokumentuak erabili dira.  Horri buruzko 
informazio zehatzagoa nahi izanez gero, 
jo ezazu 6. atalera: Nola egin da ikerlana.
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Eredu kontzeptual edo arauemaile gisa ulertzen da “sistema” 
gehienbat, hau da, eginkizun eta erabiltzaile desberdinak 
dituzten liburutegi-moten integratzea, eta modu horretan 
aztertu ditugu liburutegiak ahal izan den guztietan.

nafarroako liburutegiak
Nafarroako liburutegi-sistema edo, zehazki esanda, Nafarroan 
dauden liburutegi-multzo eta liburutegi-zerbitzu guztiak dira 
ikerlanaren eremua. Datu orokorrak liburutegiek hainbat 
hamarkadatatik hona bildutako estatistetatik ezagutzen dira. 

2
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Zehatz-mehatz, 135 liburutegi1 biltzen ditu 
ikerlanak, hiru multzo handitan banatuta: 
liburutegi publikoak (LP), liburutegi 
unibertsitarioak (LU) eta liburutegi 
espezializatuak (LE)2.

1 Ikerlanak Estatistikako Institutu Nazionalak egindako Liburutegien estatistika 
2014 argitalpenaren behin-behineko datuak erabiltzen ditu. Nafarroako Estatistika 
Institutuak eman ditu datu horiek, liburutegi publikoen eta liburutegi unibertsitarioen 
sareen estatistika-iturriekin osatu eta araztu direnak, ahal izan den neurrian 
(Bibliotecas españolas en cifras eta Rebiun.) Datu horien eta Estatistikako Institutu 
Nazionalak argitaratutako behin betiko datuen arteko aldeak ez dira esanguratsuak, 
ikerlan honen ondorioetarako.
2 Ikerlanak, beraz, ez ditu eskolako liburutegiak bildu, nahiz eta Nafarroako liburutegi- 
sistemaren zati izan, ez baitago haiei buruzko estatistika-informaziorik.
3 Soilik Iruñeko campuseko sei liburutegiak edo zerbitzu-puntuak bildu ditu ikerlanak 
Nafarroako Unibertsitatearen Liburutegiaren saretik (Bartzelonan, Madrilen eta 
Donostian dauden hiru zerbitzu-guneak kanpo geratu dira, beraz).

 J Bi heren baino gehixeago (%67,4) liburutegi publikoak dira, 
eta, beraz, edonork erabil ditzake. Liburutegi publikoen sare 
bat osatzen dute, eta Nafarroako Liburutegia da egoitza 
nagusia. Ondarea kudeatzeaz gain, Iruñeko zein Nafarroako 
liburutegi publiko nagusia da. 81 udalerritan daude liburutegi 
publikoak; hamar nafarretik bederatzi (%88,6) udalerri 
horietan bizi direnez, hurbileko zerbitzua da herritarrentzat, 
oso garrantzitsua herri eta auzo askotan.

 J Nafarroako Unibertsitateko eta Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko liburutegiak, berez, bi liburutegi-sare garrantzitsu 
dira; izan ere, hamabi zerbitzu-gune (edo liburutegi zehatz) 
dituzte , euren komunitate unibertsitarioen heziketa- 
eta ikerketa-beharrak ase nahi dituztenak. Urrutiko 
Unibertsitateak (UNED) Iruñean eta Tuteran dituen zentro 
elkartuen liburutegiekin batera, lehen mailako garrantzia 
dute bi liburutegi unibertsitario horiek.

 J Liburutegi espezializatuak izendapenaren azpian sartu 
diren zerbitzuek ezaugarri bakarra partekatzen dute: gai edo 
jatorri zehatzak dituzten funtsak biltzea, gordetzeko edota 
aipatutako gai horiekin nolabaiteko lotura duten kolektiboak 
asetzeko. Hona hemen batzuk: elizetako liburutegiak, 
artxibategietakoak, museoetakoak, elkarteetakoak... edo 
osasun-langileentzako liburutegi birtual bat, zerbitzuak 
internet bidez eskaintzen dituena.

Hamar liburutegik zortzik titulartasun publikoa dute, eta 
gainerako biek, pribatua.
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Nafarroako liburutegiek 5 milioi 
dokumentu baino gehixeago dituzte, 
eta liburuak dira gehienak (%76,0). 
Internet bidezko zerbitzuak ere 
eskaintzen dituzte, gero eta ugariagoa 
den dokumentazio elektronikoa 
kontsultatu ahal izateko.

8

Publikoa izatea oso garrantzitsua da, baita dena oso ongi antolatuta eta edonork 
erabiltzeko moduan egotea ere.  (LP)

Herri txikietan, gainera, ezin ordainduzko lana egiten dute. Horregatik, bikoiztu 
egingo nuke nik egungo gastua, langile gehiago kontratatzeko, funts gehiago 
eta hobeak erosteko, baita ordutegi zabalagoa eskaintzeko (jardunaldi erdia 
eskaintzen du nire herriko liburutegiak) eta zerbitzu gehiago emateko ere. (LP)

 J 2 milioitik gora dokumentu daude 
herritar guztien eskura (2.146.249) 
liburutegi publikoen sarean (75.000 
dokumentu berri gehitu zituen 
sareak 2014an). Liburuak, ikus-
entzunezkoak, prentsa eta abar 
dira, mota guztietako pertsonen 
behar eta kezkak  (kultura, heziketa, 
informazioa eta aisia) asetzen 
dituztenak.

 J Liburutegi unibertsitarioetako 
bildumek, bestetik, ia 2 milioi 
dokumentu (1.878.604) dituzte, 
baina dokumentazio elektronikoa ere 
ugaria da haietan. Dokumentazio hori 
gordetegi propioetan edo elkarlaneko 
gordetegietan kontsultatu daiteke, 
edota dokumentazio akademiko, 
zientifiko edo medikoari buruz 
interneten dauden zerbitzuen bidez. 
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Nafarroako liburutegien gastua, 2014an, 17,7 
milioi euro izan zen, hots, 27,6 euro batez beste 
biztanle bakoitzeko. Erdia baino gehixeago 
(%54,1) liburutegi unibertsitarioek sortu zuten, eta 
%40, liburutegi publikoek (Nafarroako Liburutegia 
barne); gainerakoa liburutegi espezializatuek 
sortu zuten.

 J Gastuen zati handiena langileei dagokie: aurrekontuaren 
erdia, gutxi gorabehera, eta alde gutxi dago liburutegi-moten 
artean. 

 J Dena den, erosketei esleitutako aurrekontuaren zatia 
bereziki apala da liburutegi publikoetan. Ez da hori liburutegi 
unibertsitario eta espezializatuen kasua, ordea, zuzkidura 
handiak bideratzen baitira argitalpen zientifiko, akademiko 
eta profesional berrienak erosteko (aipagarria da Osasun 
Zientzien Liburutegiaren garrantzia horretan).

 J Bukatzeko, Beste gastu batzuk kapitulua (mantentze-
lanak, hornidurak eta komunikazioa, jarduerak eta sareko 
zerbitzuak, batez ere) handiagoa da liburutegi publikoetan, 
jendearentzako programa eta jarduera ugari antolatzen 
baitituzte horietako askok.
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 J Nafarroako Gobernuak 10,1 milioi euro jarri zituen, 2014an, aurrekontu orokorretatik liburutegien funtzionamendurako, hau 
da, 15,8 euro biztanle bakoitzeko (7,2 euro biztanle bakoitzeko liburutegi publikoen funtzionamendurako). %46,5 liburutegi 
unibertsitarioetara bideratu zen. Gutxixeago (%45,9) liburutegi publikoen sarearen funtzionamendurako esleitu zen: %18,9, 
Nafarroako Liburutegira, eta %27,0, Herrietako liburutegi publikoetara. Gainerako %7,6a liburutegi espezializatuetara bideratu zen. 

 J Toki Administrazioak 2,1 milioi euro jarri zituen, 2014an, bere liburutegien funtzionamendurako: 3,3 euro batez beste biztanleko 
urtean. Kopuru horretatik, liburutegi publikoetara bideratu zen gehiena. 70.000 euro, ordea, artxibategietako liburutegietara, 
museoetakoetara eta udal titulartasuneko  beste zerbitzu batzuetara bideratu ziren.

 J Erakunde pribatuek 5,4 milioi euro jarri zituzten, honela banatuta: Nafarroako Unibertsitateko Liburutegia (4,8 milioi, hots, 
%89,7), Civican liburutegi publikoa (420.000 euro, hots, %4,5) eta bestelako liburutegi espezializatuak edo erabiltzaile-talde 
espezifikoentzakoak (%5,8, hots, 300.000 euro baino gehixeago).

Erakunde publikoek ez dute Nafarroako liburutegiek sortutako gastu osoa finantzatzen: 10 eurotik 7 administraziotik dator, eta 
gainerako 3 euroak, erakunde pribatuetatik.
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Liburutegiak gure herrian betetzen duen papera funtsezkoa da.  Euren espazio propioa dute umeek, txiki-txikitatik, eta lotura 
handia sortzen da liburutegiarekin, toki atsegina baita eta kultura, aisia, jakintza eta abar biltzen baititu; adin guztietako jendea 
joaten da, eta denek dute tokia. Ezin dut irudikatu herria liburutegia gabe. (LP)
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Estatistika-datuen arabera, lehen autonomia-
erkidegoen artean dago Nafarroa, ez bakarrik 
zuzkidurengatik (liburutegiak eta baliabide 
informatibo edo ekonomikoak), baizik eta, batez 
ere, erabilera-indizeengatik, haietara joaten 
diren biztanleen proportzioagatik, eta hartzen 
dituzten biztanle eta egiten dituzten maileguen 
kopuruagatik ere.

Nafarroako biztanleen ia erdiak (%44,8) liburutegiren 
bateko erabiltzaile-txartela du. 

Zerbitzu publikoetako bat da, eta garrantzitsua da, erabat 
beharrezkoa esango nuke; zerbitzu horretan ikusten dut 
hobekien nora bideratzen diren nire zergak. (LP)

 J Liburutegi publikoetan izena emandakoak dira 
gehiengoa: 236.000tik gora, hau da, biztanleriaren 
%36,9k du liburutegi horren txartela (edozein 
herritarrek eskuratzeko modukoa).

 J Graduko eta graduondoko ikasleak dira, jakina, 
liburutegi unibertsitarioetako zerbitzuak erabiltzen 
dituztenak, baina irakasleek eta ikertzaileek ere 
erabiltzen dituzte, baita beste langile batzuek eta 
kanpoko erabiltzaileek ere: 23.733 guztira. 

 J Bukatzeko, 18.000 pertsonak dute liburutegi 
espezializaturen bateko erabiltzaile-txartela 
(bertako espezializatuei lotutakoa).
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Haietara joaten direnak jotzen baldin 
baditugu liburutegi-erabiltzaile (izan 
txartela ala ez izan), 14 urtetik gorako 
nafarren heren bat baino gehiago (%35,8) 
joan da gutxienez behin liburutegi batera 
azken urtean zehar.

Oso baliogarriak dira liburutegiak. 
Nire kasuan inerneten bidez 
erabiltzen ditut eta ezinbestekoa da 
zerbitzu hau herri batean lan egiten 
dudalako eta ezin nintekeelako 
egunero liburutegietara joan. ( BP)

Pertsona erabiltzaileen profilari 
dagokionez, emakumeak, heldu gazteak, 
enplegua dutenak eta bigarren mailako 
edo goi mailako ikasketak bukatu 
dituztenak dira nagusi.



14liburutegienbalioa

Nafarroako liburutegiek 4,3 milioi bisita 
baino gehiago hartu zituzten, 2014an, hau 
da, ia 13.000 bisita eguneko. 

 J Liburutegi publikoetan, 2,3 milioi bisita 
zenbatu ziren, hau da, 3,5 bisita batez 
beste biztanle bakoitzeko urtean, 
edota, beste modu batean esanda, 
erabiltzaile-txartela duen pertsona 
bakoitzak bisita bat egin du hilean.

 J Liburutegi unibertsitarioei dagokienez, 
1,9 milioi bisita zenbatu dira, hau da, 
80 bisita baino gehiago erabiltzaile 
bakoitzeko urtean (maizago joaten 
dira, beraz). 

Nafarroako liburutegien erabiltzaileek 
813.000 liburu hartu zituzten mailegu iaz.  
Horrez gain, 300.000 ikus-entzunezko 
eskatu zituzten, baita bestelako 
materialak ere; beraz, 1,2 milioi mailegu 
kudeatu ziren, hau da, ia bi mailegu (1,90) 
biztanle bakoitzeko.

Liburutegi unibertsitarioetan askotan 
kontsultatzen da dokumentazioa internet 
bidez: 9,3 milioi baliabide elektroniko 
deskargatu ziren euren zerbitzuen bidez:

 J 1,4 milioi ordaindu beharreko 
baliabide elektronikoetatik edo 
lizentzia dutenetatik deskargatu ziren 
(liburutegiak egin zuen harpidetza);

 J gainerakoak, ia 8 milioi, baliabide 
elektroniko propioetatik deskargatu 
ziren (liburutegietako gordetegi 
instituzionaletan daude eskura.
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Nire auzoko liburutegiak komunitatea hobetzen laguntzen 
du nabarmen, eta material ugari kontsultatzeko aukera 
ematen dit niri. (LP)

Gauza asko aipa daitezke, eta dirutan motz geratzen 
gara beti, baina gaurkotasuna duen Garcia Lorca-ren 
hitzaldi bat gogoan dut; bere herriko Liburutegiaren 
inaugurazioan… “Medio pan y un libro” (BP) 

Dudarik gabe, estatistiken bidez lortutako 
informazioak hurbildu egiten gaitu lortu 
nahi dugun ezagutzara: liburutegien 
eragina nafar gizartean. 

 J Jakin badakigu herritarren, 
unibertsitate-komunitatea osatzen 
dutenen eta sektore profesionalen 
eskura daudela.

 J Jakin badakigu biztanle askok 
erabiltzen dituztela eta onura 
ateratzen dietela eskaintzen dituzten 
zerbitzu batzuei.

 J Jakin badakigu zenbateko gastua 
sortzen duten eta nola finantzatzen 
diren

Ikerlanak liburutegien eragina ikuspuntu 
berrietatik baloratzen lagunduko digu: 

 J balio ekonomikoa, hau da, zenbat diru 
itzultzen dioten liburutegi-zerbitzuek 
Nafarroako ekonomiari (itzulkina);

 J erabiltzaileek antzematen dituzten 
onurak;

 J goi mailako heziketari eta ikerketari 
egiten dieten ekarpena; 

 J nola baloratzen dituzten herritarrek 
liburutegiak, izan erabiltzaileak ala ez 
izan, gizarte osoarentzako erakunde 
publikoa diren aldetik.
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Badakigu, oro har, zenbat liburutegi dauden 
Nafarroan, zenbateko gastua sortzen 
duten urtean eta nola finantzatzen diren 
gastuak. Baina ez gara ausartzen esaten 
gastua handia edo txikia den, ondorio 
positiborik eragiten duten Nafarroako 
ekonomian edo finantzazio-maila egokia 
den. Balio-judizioak dira horiek, eta, 
normalean, herritarrek ez dute haien 
gaineko erreferenterik. 

Bestetik, liburutegi-zerbitzuek (bai 
publikoak, bai hezkuntza- zein ikerketa-
arlokoak) finantzazio publiko edo pribatua 
dute, eta, horregatik, merkataritza-
trukeetatik kanpo gelditzen dira gehienak; 
ondorioz, ez zaie merkatu-preziorik jartzen, 
ez zaie ondasunek eta zerbitzuek gizartean 
duten balioa neurtzeko ohiko erreferenterik 
esleitzen. 

Azken hamarkadetan, merkatuan txertatuta 
ez dauden erakunde eta zerbitzuetako 
irabazi-asmorik gabeko jardueren balio 
ekonomikoa neurtzeko metodologiak 
garatu dira nazioartean. Inbertsioaren 
itzulkina (ROI, Return On Investment) 
izenekoa liburutegietara egokitu, eta euren 
zerbitzuen moneta-balioa kalkulatzeko 
erabili da, gizarteari ematen dioten etekin 
ekonomikoa ezagutzeko helburuz. 

errendimendu handiko motorra
...ez dut ulertzen nola jar dakiokeen 
preziorik ondasun komun bati, 2000. 
urteko hiri bateko “ekipamendu” 
bati. (LP)

3
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Amerikako Estatu Batuetan eta beste 
zenbait herrialdetan garatutako ikerketa 
eta tresna ugariak ere erabili dira 
ikerlanerako. Bartzelonako Diputazioak 
eta Fesabid federazioak Espainian 
egindakoak hartu dira, gehienbat, 
erreferente metodologikotzat liburutegien 
balio ekonomikoa kalkulatzeko. 

Nafarroako liburutegietan egindako 
azterketak baieztatu du nafar gizarteak 
balorazio ona ematen diela liburutegiei; 
halaber, agerian utzi du badaudela datu 
ukigarriak  ikuspuntu desberdinetatik 
sortzen dituzten onurak neurtzeko. 
Egindako inbertsioari dagokionez, 
errentagarritasun handiko zerbitzutzat 
jotzen dira liburutegiak, hau da, jendeak 
antzematen du errendimendu handiko 
motorra direla eta egiten duten ekarpena 
datu ekonomikoetan ere neurtu 
daitekeela.

Ez zait egokia iruditzen ekonomiari 
buruzko kalkuloak oinarrizko 
zerbitzuetan. Etekin ekonomikoa 
eta inbertsioa gutxienekoa da kasu 
hauetan. (BP) 

Nire ustez, kalkulaezina da 
liburutegien balioa, onura handiak 
ekartzen baitizkigute; garrantzitsua 
da, beraz, dirua inbertitzea haietan.   
(LP)
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Nafarroako liburutegien balio ekonomikoa kalkulatzeko, iturri 
eta metodo desberdinak erabili dira ikerlan honetan, eta zorrotz-
zorrotz egin dira kalkulu guztiak. Emaitza adierazleen multzo 
bat da, liburutegien errentagarritasuna agerian uzten duena, 
inbertsioari dagokionez.

Itzulkin ekonomikoak liburutegi-sistemak sortzen dituen 
etekin ekonomikoak laburtzen ditu gastuei dagokienez, hau 
da, kalkulatutako balioaren eta gastu osoaren arteko finantza-
arrazoia urte batean.

liburutegien balioa

2014an Nafarroako liburutegietara bideratutako  
€ bakoitzeko, hauek itzuli ziren gizartera:

 J 3,49 €-tik (liburutegi-zerbitzuen erabilera merkatu-
prezioen bidez baloratzen bada), 

 J 4,66 €-ra bitarte (liburutegi-zerbitzuen erabileragatik 
zenbat ordaindu beharko luketen baloratzen badute). 

Bi kasuetan, eta metodologia desberdinak erabilita ere 
(merkatu-prezioen esleipena ala balorazio kontingentea), oso 
emaitza positiboak lortzen dira liburutegien erabilgarritasun 
ekonomikoa baloratzeko orduan.

Kalkulu kontserbadoreenaren arabera, Nafarroako 
liburutegien urteko balioa 61,7 milioi euro da. Gastuak 
kenduta (17,7 milioi), liburutegiek sortzen duten etekin 
garbia 44,1 milioi euro da.
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Inbertsioaren itzulkina kalkulatzeko, ‘Merkatu-Prezioen 
Esleipena’ izeneko metodoa erabili da, hau da, antzeko beste  
zerbitzuek merkatuan duten ‘prezioa’ esleitu zaie liburutegi-
zerbitzuei. 

Kalkulu desberdinak egin dira, liburutegi-mota zein den; izan 
ere, zerbitzu bat balio bateratu  desberdinetatik abia daiteke 
liburutegi publikoetan edo liburutegi unibertsitario edo 
espezializatuetan. Sistemaren balio osoa liburutegi-mota 
desberdinen balioaren batuketa da.

Nire ustez, diruak ez du agintzen han, eta baloratzeko 
modukoa da hori bizi garen gizarte honetan. (LP)

Airea bezalakoa da: badago, eta arnasten duzu. Eta, ez 
badago, falta duzu. (LP)



20liburutegienbalioa

Zazpi liburutegi-zerbitzuren balioa 
kalkulatu da, eta, horiek  aukeratzeko 
orduan, hauxe kontuan hartu da: urteko 
erabilera-kopuruen gaineko informazio 
zehatza izatea eta merkatuan antzeko 
ondasun edo zerbitzuak, edo ordezkoak, 

Prozedura bertsua erabiltzen da zerbitzu bakoitzerako: 
 J urtean zehar izandako erabilera-kopurua identifikatzen da
 J balio bateratu bat esleitzen zaio erabilera bakoitzari, merkatuaren arabera.
 J zerbitzu bakoitzaren eta zerbitzu osoaren balioa kalkulatzen da

izatea. Behetik jotako kalkulua da, beraz, 
ez baitira sartzen liburutegiek emandako 
zerbitzu guztiak (oso zaila da, gainera, 
horietako batzuen balio ekonomikoa 
kalkulatzea. 

Baloratutako zerbitzuak Milioi €
- Liburu eta beste euskarri batzuen mailegua 17,5 
- Dokumentuen deskarga 21,6 
- Liburuzainen aholkularitza 5,0 
- Materialaren erabilera liburutegiaren barruan 9,0 
- Jarduerak liburutegietan 2,4 
- Ordenagailuen erabilera 1,4 
- Wifi konexioa 0,8 

Emandako zerbitzuen kalkulatutako balioa 57,6 
Erabiltzen ez dituztenek emandako balioa  
(zergatan ordainduko luketena)

4,1 

Balioa guztira 61,7 
Gastuak 17,7 

Inbertsioaren itzulkina 1,0 €  :  3,49 €

Nafarroako liburutegi-sistemaren inbertsioaren itzulkinaren kalkulua (2014),
merkatu-prezioak esleitzeko metodoaren arabera 
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mailegu-zerbitzua

Zalantzarik gabe, mailegu-zerbitzua da ohikoena liburutegiek 
ematen dituztenetan. Erabilera-maiztasuna liburutegi 
publikoetan 8,1 da, 0tik 10era bitarteko eskala batean 
(liburutegi unibertsitarioetan, 6,7 da). Eta garrantzi handikoa 
da liburutegien balioari dagokionez, balio osoaren ia heren bat 
baita (%28,3): 10 eurotik 3. 

Maileguan utzitako dokumentu bakoitzari prezio bateratua  
esleitzeko irizpidea hauxe izan da: deskontu-faktore bat 
aplikatzea gehien utzitako izenburuen batez besteko prezioari. 
Modu desberdinetan egin da hori liburutegi-mota bakoitzean, 
maileguan utzitako dokumentuak zein diren.

Liburutegi publikoen sarean, balio osoaren %41,7 da mailegu-
zerbitzua, eta balio desberdinak esleitu dira sailen arabera:  
haurrentzakoak eta helduentzakoak; fikziozko liburuak eta 
fikziozkoak ez direnak; ikus-entzunezkoak, soinudunak, 
prentsa... 8,7 milioi euro guztira.

Liburutegi unibertsitarioetan, aldiz, liburuen mailegu-zerbitzua 
baizik ez da baloratu. Mailegu-zerbitzua askoz urriagoa bada 
ere liburutegi publikoetan baino, balioa ez da askoz apalagoa 
(8,1 milioi euro), garestiagoak baitira liburu eta eskuliburu 
zientifikoak eta goi mailako hezkuntzakoak.

Mailegu-zerbitzuaren balioa liburutegi-mota eta materialaren arabera

Liburuak Ikus-entzunezkoak, prentsa Guztira
Maileguak Balioa Maileguak Balioa Maileguak Balioa

Liburutegi publikoen sarea 602.435 7.670.230 € 347.372 1.068.613 € 949.807 8.738.843 €

Liburutegi unibertsitarioak 222.335 8.126.344 € 3.685 226.020 8.126.344 €

Beste batzuk 18.424 591.484 € 260 507 € 18.684 591.991 €

Sistema guztira 843.194 16.388.058 € 351.317 1.069.120 € 1.194.511 17.457.178 €
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Lineako zerbitzuak gorantz doazen arren, 
aurrez aurreko zerbitzuak, liburutegietako 
aretoen erabilera eta bilduma fisikoak 
nabarmenak dira oraindik.  ‘Liburuak 
irakurri edo kontsultatzea, informazioa 
bilatzea, zerbait aurkitzea...’ da bigarren 
jarduera nagusia, maileguaren atzetik, 
erabiltzaileek liburutegi publikoetan 
maizen egiten dituzten jardueren artean; 
liburutegi unibertsitarioetan, aldiz, 
maileguaren eta aretoan ikastearen 
parekoa da.
Material desberdinak zenbat bisitatan 
kontsultatzen diren jakiteko, liburutegien 
erabiltzaileei egindako inkestak erabili 
dira; aretoetan egindako erabilera 
bakoitzaren baliorako ezarritako 
irizpidea, aldiz, maileguan hartu izan 
balitz ateratakoaren berdina da. 

Baliabide informatiboak liburutegian 
bertan erabiltzea liburutegien balio 
osoaren %14,5 da: ia 10 milioi euro.

aretoetako baliabideen erabilera

Egiten dudan lan-motan, liburutegiak 
zerbitzu kalkulaezin bat eskaintzen 
dit. Ezinbestekoa da liburutegi 
beraren funtsek suposatzen duten 
laguntza...(LU)

Erabilerak Balioa

Liburuak irakurri edo kontsultatzea 650.424 6.861.350 €

Egunkariak edo aldizkariak irakurtzea 359.447 761.402 €

Filmak ikusi edo musika entzutea 110.648 634.886 €

Datu-baseak  kontsultatzea 314.040 722.292 €

Guztira 8.979.930 €

Materialak aretoan erabiltzearen balioa
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dokumentu elektronikoak deskargatzea

Unibertsitate-komunitateko kideek (baita beste profesional 
batzuek ere, hala nola osasun-arlokoek), formatu elektronikoan 
eskuratzen dute informazioa, internet zein sare korporatiboen 
bidez. Liburutegi unibertsitarioek sendotu egin dituzte lineako 
zerbitzuak; izan ere, 2014an, 9,3 milioi dokumentu elektroniko 
deskargatzeko bidea eman zieten erabiltzaileei.

Dokumentu horietako asko edonork kontsultatzeko moduan 
daude, unibertsitateetako gordetegi propioetan. Gainerakoak, 
ordaindu beharreko edo lizentzia eskatzen duten dokumentuak, 
aldiz, erreferentzia gisa erabili dira deskargei batez besteko 
balioa emateko, bai Nafarroako Unibertsitateak bai Nafarroako 
Unibertsitate Publikoak Rebiun sarean erregistratutako datuak 
kontuan hartuz. 

Tokia ez ezik, liburuzainaren laguntza ere ezinbestekoa da. 
(LP)

[...]oso aldizkari garestiak dira, eta luxua da eskura izatea, 
nik ez bainuke erosterik. Egunero erabiltzen ez baditut ere, 
eskura izan behar ditugu informazio-iturriak, eta horrek dirua 
balio du. Ez dago ezer ezeren truke; jakinduriak tokia behar 
du, eta gastua dakar horrek, baina merezi du azkenean. (LE)

Deskargatutako 
dokumentuak

Balioa

Nafarroako liburutegi digitala  68.066   156.615 €

Liburutegi unibertsitarioak  9.311.338   21.424.207 €

Osasun Zientzien Liburutegi Digitala  15.323   35.257 €

Sistema guztira  9.394.727   21.616.079 €

Dokumentu elektronikoak deskargatzearen balioa
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Liburuzainen arreta eta profesionaltasuna da liburutegi 
publikoen erabiltzaileek gehien baloratzen duten alderdia: 9,1, 
0 eta 10 bitarteko eskala batean. Balorazioa ez da nabarmen 
txikiagoa gainerako  liburutegi-motetan. Bildutako iruzkinek 
erakusten dute zer garrantzitsua den erabiltzaileentzat 
aukeratzen, eguneratzen, bilatzen, iradokitzen, laguntzen eta 
halakoak egiten dituzten profesionalak eskura izatea.

Liburutegiek eskaintzen duten zerbitzu horren “erabilera” 
ezagutzeko, galdeketa bati erantzun diote 90 liburutegitako 
arduradunek; horretan, langileek aholkularitza-lan desberdinei 
batez beste ematen dieten denbora kalkulatu behar zuten. 

liburuzainen aholkularitza

Hauek guztiak daude aholkularitza-lanen barruan: informazioa 
modu selektiboan hedatzea, gomendioak, dokumentuak 
bilatzea, bibliografiari buruzko aholkularitza, erreferentzia-
zerbitzua, irakurketa-gidak eta berrikuntza bibliografikoak 
prestatzea, eta eskolei eta erakundeei aholkatzea. 

Aholkularitza-zerbitzuaren balioa 5,0 milioi euro da, hots, 
sistemaren balio osoaren %8,1. Balio ekonomikoa esleitzeko, 
liburutegi-mota bakoitzean langileek sortutako gastua kontuan 
hartuko da. 

Funtsezkoa da niretzat hainbat 
arrazoirengatik, baina, batez 
ere, liburuzainaren arretagatik, 
berrikuntzen berri ematen baitit 
eta egileak aholkatzen dizkidalako 
nire gustu eta interesen arabera. 
Liburuzainaren laguntzari esker, 
zera bilatu ahal dudalako... (LP)

Aholkularitza-
lana egiten duten 
LOB langileak * 

Batez beste 
emandako 
denbora **

Balioa

Liburutegi publikoen sarea 175,6 % 56,3 2.166.778 €

Liburutegi unibertsitarioak 108,2 %58,6 2.693.996 €

Liburutegi espezializatuak 14,9 % 37,2 180.739 €

Sistema guztira 298,8 % 56,2 5.024.943 €

Erabiltzaileentzako aholkularitzaren balioa

* Oinarria: Informazioa eman duten 90 liburutegiak. LOB, Lanaldi osoen baliokide.
** Liburutegietako langileek lan-jardunaldi osotik aholkularitza-lanei ematen dieten denbora, ehunekotan.
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programak eta jarduerak

Liburutegiek parte hartzen duten 
jarduera (kulturalak, heziketa-arlokoak, 
irakurzaletasuna sustatzekoak, sozialak 
eta abar) guztien balioa kalkulatu nahi du 
epigrafe horrek. Liburutegi publikoek 2.500 
jarduera inguru erregistratu zituzten urtean 
zehar, hau da, zortzi bat eguneko.  Bestetik, 
liburutegi unibertsitarioek erabiltzaileak 
prestatzeko 330 ikastaro baino gehiago 
antolatu zituzten, hau da, 1.500 ordutik gora 
eman zituzten (gehienak, prestakuntza 
aratuaren barruan).
Jardueretara bertaratutako jende-
kopuruaren estatistika-daturik ez dagoenez, 
erabiltzaileek egindako inkestetatik 
egin da kalkulua: liburutegi publikoei 
dagokienez, irakurzaletasuna sustatzeko 
jardueretara edo jarduera kulturaletara 
joatea hartu da bertaratutakotzat; 
liburutegi unibertsitarioei dagokienez, 
aldiz, informazio-arloko trebetasun eta 
gaitasunetan prestatzeko jardueretara 
joatea hartu da, izan prestakuntza arautua 
ala ez izan.
Egindako programa eta jardueren 
balioa  2,4 milioi eurotik gora da, hau da, 
zerbitzuen balio osoaren %3,9. Balioa 
esleitzeko, udalek eskainitako jardueren 
batez besteko prezioa kontuan hartu 
da, liburutegi publikoei dagokienez; 
liburutegi unibertsitarioei dagokienez, 
ordea, ordu baten prezioa izan da 
erreferentzia (Nafarroako Unibertsitateko 
Humanitateetako ECTS kredituak kontuan 
hartu dira horretarako). 

Bertaratzeak Balioa

Irakurzaletasuna sustatzeko jarduerak 146.685 621.028 €

Jarduera kulturalak 157.975 668.827 €

Informazio-gaitasunetan prestatzeko 
jarduerak 242.028 1.139.147 €

Guztira 2.429.002 €

Programa eta jardueren balioa
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ordenagailuen eta wifiaren erabilera

Kalkulatutako azken “zerbitzuak” internetekin lotutakoak dira: 
liburutegietatik internetera doan konektatzeko bidea ematen 
dutenak, sarera konektatutako liburutegietako ordenagailuekin 
zein liburutegiko wifiaren bidez konektatutako erabiltzaileen 
gailuekin.   Liburutegiek eskaintzen dituzten irakurketa- eta 
informazio-teknologia horiek integratzea balio erantsi handia 
da, eta haientzat kalkulatutako balio ekonomikoa oso azpitik 
geratu da, ziur aski. 

Izan ere, erabiltzaile gazteenek liburutegien oinarrizko 
zerbitzutzat jotzen dute wifi konexioa, eta behin eta berriz 
eskatzen dute behar bezala funtzionatu dezala.    Oso behetik 
jota hartu behar da ikerlanerako egindako kalkulua, baliabide 
horiek erabiltzen dituzten baino gehiagorik ez baitzaie galdetu 
erabiltzaileei.

Bien artean, 2,1 milioi euroko balioa kalkulatu da, hau da, 
sistemaren zerbitzuei esleitutako balio osoaren %3,5.

Erabilerak Balioa

Internetera konektatutako 
ordenagailuak erabiltzea 485.937 1.384.920 €

Liburutegiko wifia erabiltzea 572.718 756.895 €

Guztira 2.141.815 €

Ordenagailuak eta wifia erabiltzearen balioa
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erabiltzen ez dituztenek emandako balioa

Liburutegien balioa osatzeko, erabiltzen 
ez dituztenek emandakoa hartu da 
kontuan. 

Bai etorkizunean erabil ditzaketelako, 
bai antzematen dutelako onurak ematen 
dizkietela beste pertsona batzuei edo 
gizarte osoari, liburutegiak erabiltzen 
ez dituzten ia gehienek (%94,5) uste 
dute liburutegien sarea diru publikoaren 
bidez finantzatu behar dela.    Ulertu da 
uste hori liburutegi publikoei dagokiela, 
horiek baitira edonork dohainik erabil 
ditzakeenak; beraz, soilik liburutegi 
publikoen sareari baizik ez zaio esleitu 
balio hori.

4,1 milioi euroko ekarpena kalkulatu 
da, eta hori ikerlanak liburutegiei 
kalkulatutako balioaren %6,6 da.

Liburutegiak erabiltzen ez dituzten nafar biztanleak* %64,2

Honekin bat datozen erabiltzaileen ehunekoa: “zergen zati bat 
liburutegien sarea finantzatzera bideratu behar da” %94,5

Zergetatik zenbat bideratuko luketen liburutegietara urtean  
(batez beste)                        12,35 €

Erabiltzaileek emandako balioa urtean 4.094.111 €

* 14 urteko eta hortik gorako biztanleak 

Erabiltzen ez dituztenek emandako balioa
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balio ekonomikoa erabiltzaileen arabera
Zerbitzuei merkatuan dagoen prezio 
analogo bat esleitzeaz gain, badago 
beste metodo bat liburutegien balioa 
kalkulatzeko, ikerlan honetan kontuan 
hartu dena: ‘balorazio kontingentea’.

Pertzepzio batean oinarritzen da 
balorazio hori, inkesta bidez lortzen dena: 
kontsumitzaileek merkatuan ez dagoen 
ondasun edo zerbitzu baten prezioa 
kalkulatu behar dute.  Horretarako, 
Nafarroako liburutegien erabiltzaileei 
galdetu zitzaien zenbat ordaindu beharko 
zuten, haien ustez, enpresa pribatu batek 

eman balitu azken hilabetean erabilitako 
zerbitzuak.
Hori nola kalkulatu ez zekitela erantzun 
bazuen ere inkesta egin zutenen 
laurden batek, gutxi gorabehera, 2.600 
baleko erantzun erabili ziren emaitzak 
ondorioztatzeko. 
Liburutegi publikoen sarearen 
erabiltzaileek uste dute batez beste 
26,8 € hileko ordaindu beharko luketela 
zerbitzua enpresa pribatu batek emango 
balu. Zenbatekoa handiagoa da, jakina, 
liburutegi unibertsitarioetara joaten 

direnei galdetzen zaienean. Badago 
aldea, dena den, erabiltzaile-motaren 
arabera: irakasleek eta ikertzaileek zein 
graduondoko ikasleek kalkulatzen dute 
batez beste 75,3 €  ordaindu beharko 
luketela hileko, eta graduko ikasleek, 
40,6 €. 
Liburutegi espezializatuei dagokienez, 
Osasun Zientzien Liburutegi Birtualaren 
erabiltzaileen erantzunak bakarrik 
hartu dira kontuan, erantzun-indize 
garrantzitsua baitzen. Kalkulua 
liburutegi unibertsitarioen erabiltzaileek 
egindakotik hurbil dago: 52,1 € hileko.

Liburutegia oso garrantzitsua da 
kide naizen komunitatean. Argi dago 
askoz ere gehiago ematen diola 
gizarteari politikoek baloratzen 
dutena baino. (LP)

Batez beste hilean / 
erabiltzailea

Balio osoa / urtea 
(milioi euro)

Liburutegi publikoen sarea 26,8 € 46,5 

Liburutegi unibertsitarioak 56,6 € 14,8 

Liburutegi espezializatuak 52,1 € 0,7 

Sistema guztira 62,0 

Erabiltzaileek kalkulatutakoa zerbitzua enpresa pribatu bati 
ordaindu beharko baliote (Balorazio kontingentea)
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ekarpena ikerketari

Fesabid-en ikerlanak zabaldutako 
bidearen ildotik, Nafarroan ere egin da 
liburutegiek ikerketari ematen dioten 
ekarpen ekonomikoaren inguruko 
balorazioa; Nafarroako bi unibertsitateen 
liburutegiak eta Osasun Zientzien 
Liburutegi Birtuala ikertu dira, zehazki, 
horretarako.

Ikerketa-lan edo -proiektuak egiten 
dituztenentzat, funtsezkoa da liburutegien 
ekarpena askotan, eta emaitzek 
baieztatu egiten dute eginkizun 
horren balio ekonomikoa Nafarroako 
liburutegien balioaren zati nabarmena 
dela: 16,2 milioi euro urteko, osoaren 
bosten bat ia. 

Ezinbestekoa da nire ikerketa-
lanerako, bai oso baliabide osatuak 
ematen dituelako, bai espazio 
fisiko egokia daukalako lanerako. 
Liburutegi honi esker egin dezaket 
doktorego-tesia. (LU)

Ikertzea zeinen zaila izango zen 
garai batean! (LU)

Liburutegiek zenbat lan-ordu aurreztu dizkieten ikertzaileei; horretan datza, funtsean, 
metodoa.   Bi multzo bereizi dira kalkulua egiteko orduan: ikertzaileak eta irakasleak, 
batetik, eta, bestetik, graduko zein graduondoko ikasleak. Eta hauexek identifikatu dira 
bi multzoetan, inkesten bidez, hurrenez hurren: 

 J ikerketa-lanak egiten dituzten erabiltzaileak; 
 J zenbat denbora eman dioten ikertzeari azken urtean;   
 J informazioa, aurrekariak, bibliografia eta abar bilatzen eta aurkitzen emandako 

denbora;
 J eta nolako ekarpena egin zuen liburutegiak zeregin horietan.

Ikasle eta ikertzaileen kasuan, euren lanbide-kategoriari dagokion batez besteko 
soldata izan da irizpidea balioa ezartzeko; ikasleen kasuan, aldiz, liburu tekniko baten 
erabileraren balioa (lau orduko irakurraldia esleitu zaio liburu bakoitzari batez beste).

Liburutegi unibertsitarioak 13.245.610 €
Irakasleak, ikertzaileak eta beste batzuk 7.071.735 €

Graduko eta graduondoko ikasleak 6.173.875 €

Liburutegi  espezializatuak
O.Z.-en liburutegi birtualaren profesionalak 2.981.223 €

Sistema guztira 16.226.833 €

Liburutegien ekarpena ikerketari
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itzulkin ekonomikoa erabiltzaileen balorazioaren arabera

Labur esanda, Nafarroako liburutegi-
sistemaren balio osoa 82,3 milioi euro 
da, balorazio kontingentearen arabera, 
hau da, oinarrizko erreferentzia gisa 
erabiltzaileek kalkulatutako balioa 
hartzen duen metodoaren arabera. 
Kalkulu hori 20,5 milioi euro handiagoa 
da zerbitzuak merkatu-prezioen 

esleipenaren arabera kalkulatzen dituena 
baino, eta horixe da ikerlan honetan 
Nafarroako liburutegi guztientzat 
kalkulatu den gehieneko balioa.
Metodologia horren arabera, liburutegiek 
4,66 € itzultzen dizkiote gizarteari 
funtzionatzeagatik urtean kostatzen den 
euro bakoitzeko, eta 64,6 milioi euroko 

etekin garbiak sortzen dituzte urteko.
Nafarroako liburutegien itzulkin 
ekonomikoaren emaitzak Bartzelonako 
Diputazioaren eta Fesabid-en ikerlanetan 
argitaratutakoak baino handixeagoak 
dira. Alderatzeko, dena den, bi alderdi 
hauek kontuan hartu behar dira: 
azterlanak urte desberdinetan egin 
ziren, batetik, eta, bestetik, eta batez 
ere, unibertsoak desberdinak ziren, 
baita liburutegien balioa kalkulatzeko 
metodologiak ere.

 J Bartzelonan, liburutegi publikoen 
zerbitzuei merkatu-prezioak esleituz 
kalkulatu zen itzulkin ekonomikoa: 
1:2,25 (2011. urtean). Nafarroan, 
aldiz, 1:2,47 izan zen liburutegi 
publikoen itzulkin ekonomikoa 
(1;3,06, liburutegiak erabiltzen ez 
dituztenen balioa gehitzen bada, 
Bartzelonako ikerlanak bildu ez 
zuena), baina 2014. urtean.

 J Fesabid-en ikerlanak Espainiako 
liburutegi-sistema osoa biltzen 
du, 2010. urtean kalkulatutakoa.  
Merkatu-prezioen esleipenaren 
arabera, emaitza 1:2,80 da, eta 
Nafarroako sisteman, 1:3,49 (2014. 
urtean).

 J Balorazio kontingentearen arabera, 
ordea, Fesabid-en ikerlanak ateratako 
itzulkin ekonomikoa 1:3,83 zen, eta 
Nafarroakoak, 1:4,66 (2014. urtean).

Edonola ere, ez dago alde handirik ikerlan horietan eta beste herrialde batzuetan 
egindakoetan ateratako emaitzen artean, nahiz eta balio handienetara iritsi ez: itzulkin 
ekonomikoa 1:10,18 izan zen Floridan (AEB), 2013an. Erreferentzietan, hainbat ikerlanen 
emaitzen arteko konparazio-taula bat dago.

Milioi €

Balorazio kontingentea 62,0 

Erabiltzen ez dituztenek kalkulatutako balioa  
(liburutegi publikoen sarea) 4,1 

Ekarpena ikerketari (LU eta O.Z.-en LB) 16,2 

Balioa guztira 82,3 

Gastuak 17,7 

Inbertsioaren itzulkina 1,0 €  :  4,66 €

Nafarroako liburutegien sistema. Inbertsioaren itzulkinaren kalkulua (2014),  
erabiltzaileek emandako balorazioaren arabera (Balorazio kontingentea)
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beste adierazle ekonomiko batzuk

Liburutegiek eragin nabarmena sortzen dute Nafarroako 
jarduera ekonomikoan ere: 

 J zuzeneko eta zeharkako enplegua sortzen dute, eta soldata 
horiek euskarri ekonomikoa dira etxeetan eta familia-
unitateetan; 

 J Nafarroako enpresetan kontratatzen dituzte ondasunak eta 
zerbitzuak; 

 J herrietako liburu-denda  eta hornitzaileei erosten dizkiete 
materialak; 

 J tasak eta zergak ordaintzen dituzte, administraziora 
itzultzen direnak;

zuzeneko eragina Nafarroako ekonomian
 J garraio-gastuak eta liburutegiarekin lotutako beste 

kontsumo batzuk egiten dituzte erabiltzaileek...
Zuzeneko eragin ekonomikoa da hori: 14,6 milioi euro Nafarroan, 
2014. urtean.

Nafarroako liburutegiek 300 zuzeneko enplegu baino gehiago 
(lanaldi osoen baliokide) sortzen dituzte, eta horrek soldatetan 
eragiten duen gastua liburutegi-estatistiken bidez ezagutzen da. 
Zeharkako enplegua ere sortzen dute, baina zaila da zehaztea 
zenbat: garbiketa, segurtasuna, mantentze-lanak.... (ikerlanak 
ez du balio hori bildu).

Liburutegia […] aldizkari mediko espezializatuak 
modu elektronikoan kontsultatzeko aukera 
ematen duenez, eta ekipoaren euskarria, 
funtsezkoa da aurrerapen zientifikorako 
Nafarroan. Espezializatuta daude, eta oso 
azkarrak eta eraginkorrak dira. (LE)

Inoiz-edo pentsatu dut horri buruz: 
hondamendia izango litzateke gurea bezalako 
inguru batean liburutegia ixtea, hondamendi 
kulturala eta soziala. (LP)

Egindako inkesten bidez kalkulatu dira 
erabiltzaileen joan-etorriek eragindako 
gastuak (autoz, motoz edo garraio publikoz 
egindako bisitak kontuan hartu dira gastuak 
kalkulatzeko). 

Langileen soldatak 8,9 

Nafarroako liburu-denda edo hornitzaileei egindako 
erosketen gastua 0,7 

Beste gastu arrunt batzuk herriko ekonomian 2,4 

Erabiltzaileen joan-etorriek sortutako gastuak 2,5 

Guztira 14,6 

Zuzeneko eragin ekonomikoa Nafarroako ekonomian 
(milioi euro)
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ondare-bildumen balioa

Edonork kontsultatzeko moduko bildumez gain (urtero 
eguneratzen eta berritzen dira horiek), bibliografia-ondare 
nabarmena gordetzen da Nafarroako liburutegi batzuetan. 
Jendeak gutxiago ezagutzen badu ere, nahiko balio handia du, 
bai tamainagatik eta eman dakiokeen balio ekonomikoagatik, 
bai, batez ere, Nafarroako gizartearentzat duen garrantzi 
historikoagatik eta kulturalagatik.

Hamar nafarretik zortzik (%81,4) uste dute nahiko edo oso 
garrantzitsua dela liburutegiek historia- eta ondare-intereseko 
liburu eta beste material batzuk gordetzea, edota herriko edo 
eskualdeko kulturari buruzkoak. 

Liburutegi-sistemaren barruan dauden ondare-funtsek 388.710 
ale hartzen dituzte. Bilduma horien balio ekonomikoa kalkulatu 
beharko bagenu, 16 milioi eurotik gora kokatuko genuke, 
behetik jota.

Aleak Kalkulatutako 
balioa

Nafarroako Liburutegia 171.666 6.250.000 €

1841 baino lehenagoko funtsak 35.000 3.500.000 €

1841-1958 bitarteko funtsak 35.000 1.750.000 €

1958 baino geroagoko  funtsak (Lege-gordailua) 100.000 1.000.000 €

Liburutegi publikoak (bibliografia-ondarea eta herrietako bildumak) 23.398 233.979 €

Liburutegi unibertsitarioak ( 1901 baino lehenagoko  funtsak) 79.433 3.971.650 €

Liburutegi espezializatuak (1901 baino lehenagoko funtsak ) 114.213 5.710.650 €

Sistemaren ondare funtsen balioa guztira 388.710 16.166.279 €

Nafarroako liburutegi-sistemaren ondare-funtsen balioa (2014)
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Funts horiek euskarri  ordezkaezina dira 
Nafarroaren nortasun komunitariorako 
eta Nafarroako herrien historiarako 
eta nortasunerako. XVI. mendetik gaur 
arte Nafarroan inprimatutako liburu eta 
liburuxka gehienak edota Nafarroari buruz 
eta bere historia, kultura, pertsonaia 
eta abarrei buruz dauden funts osatu 
eta zehatzenak daude, besteak beste, 
bibliografia-altxor horretan.

Nafarroako Liburutegia da ondare-funts 
gehien dituen liburutegia: 170.000tik gora 
izenburu, mende batean baino gehiagoan 
bildutakoak. Horietako 35.000 inguru 1841 
baino lehenago argitaratu ziren; beste 
35.000 izenburu 1841 eta 1958 artean 
(urte horretan hasi zen indarrean lege-
gordailua) argitaratu ziren; eta gainerako 
100.000ak lege-gordailuz gordetakoak 
dira.  Funts horien balioa 6,3 milioitik gora 
litzateke merkatuan, kontuan hartu gabe 
funtsen koherentzia tematikoaren balio 
erantsia.

Hainbat liburutegi pribatuk ere ondare-
intereseko bilduma esanguratsuak 
gordetzen dituzte, bereziki erlijio-
erakunde batzuetakoek. Liburutegi 
espezializatuetan gortzen diren 1901 
baino lehenagoko izenburuak 114.000tik 
gora dira, eta liburutegi unibertsitarioetan 
gordetzen direnak, ia 80.000.
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aurrekontu-testuingurua

Liburutegiek sortutako gastuak 
administrazio eta erakundeetako gastu 
osoaren aldean duen pisua ezagutzeak, 
termino ekonomikoetan, interes handiko 
datu bat ezagutarazten ahal die 
herritarrei. 

Ez da erraza datu eta portzentaje horiek 
interpretatzea, ez baitago beste sektore 
edo azpisektore eta beste lurralde-eremu 
batzuen konparazio-erreferenterik.

Edonola ere, hauxe hartu behar da kontuan:

 J Nafarroako Gobernuaren datuetan (Kultura Zuzendaritza Nagusia-Vianako Printzea 
Erakundearen bidez emandako datuak), liburutegien gastuetan biltzen dira 
Nafarroako Liburutegiaren finantzazioa zein herrietako liburutegi publikoetarako 
eta liburutegi espezializatuetarako ekarpena, baina ez liburutegi unibertsitarioak 
edo eskoletakoak. 

 J unibertsitateen portzentajezko erlazioa aipatu erakundeen gastu likidatu osoaren 
gainean ezartzen da.

 J Civicanen kasuan, Nafarroako Kutxa Fundazioak Iruñean duen zentroari soilik 
dagozkio datuak.

Gastua 
kulturan

Gastua 
liburutegietan

Nafarroako Gobernua: Kultura Zuzendaritza 
Nagusia- Vianako Printzea Erakundea 39.823.000 € %13,6

Nafarroako udalak 23.246.253 € %9,1

Gastua guztira Gastua 
liburutegietan

Nafarroako Unibertsitatea. Iruñeko campusa 97.937.233 € %4,9

Nafarroako Unibertsitate Publikoa 70.557.601 € %6,6

Civican 1.067.919 € %22,5

Liburutegietara bideratutako gastuaren ehunekoa erakundeek 
likidatutako gastuaren gainean (2014)
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onurak pertsonentzat;  
onurak guztientzat 

Adostasun zabala dago Nafarroako 
biztanleen artean liburutegiek ematen 
dituzten onurei buruz; izan ere, ez dago 
ia alderik erabiltzaileen eta erabiltzaileak 
ez direnen iritzien artean, edota genero, 
adin, habitat, hizkuntza-eremu, heziketa-
maila edo diru-sarreren mailaren arabera.

Ikerlan honetarako egindako inkestek 
(1.150 elkarrizketa telefono bidez 
herritarrei gehi 4.100 inkesta web bidez 
liburutegien erabiltzaileei) adierazle 
ekonomiko hotzetatik askoz harago 
doazen balio eta onurak erakusten 
dituzte.

Ikerlan horrek hiru ikuspegi ematen 
ditu liburutegiek Nafarroako biztanleen 
artean duten eragin soziala zehazteari 
begira:

 J herritarrek lortzen dituzten onurak

 J liburutegien eginkizunei ematen 
dieten garrantzia

 J liburutegiak erabiltzeko arrazoiak.

4
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onurak gizarte guztiarentzat

Ia biztanle guztiek (%93,4) uste dute 
liburutegiek kalitateko aisia eta 
entretenimendua ematen dituztela. 
Aisia edo denbora librea dira, baita 
ere, erabiltzaileen arrazoi nagusia 
liburutegietara joateko: %69,0k garrantzi 
handia ematen die arrazoi horiei. Era 
berean, liburutegi publikoen erabiltzaileek 
aho batez (%97,1) uste dute liburutegiei 
esker sustatu egiten direla irakurtzeko 
ohitura, gozamena eta gaitasunak.

Liburutegi publikoen sarearen 
zerbitzua hobetu eta zabalduz gero, 
askoz bidezkoagoa da bizi garen 
gizartea. (LP)

Niretzako liburutegiak balio 
ikusgarria du eguneroko nire egin 
beharrerako beharrezkoa baita eta 
nire denbora libreko zenbait jarduera 
sustatzen baititu. (BP)

Niretzat ezinbesteko zerbitzua da, 
eta neskatikoa nintzenetik erabiltzen 
dut. Orain alabari irakasten diot 
irakurketaren balioa,  eta liburutegia 
lagungarri zait horretan. (LP)

Oso baliagarria izan zait urtetan 
oposizioak prestatzeko, eta orain 
haurrentzako testu-liburuak eta 
helduentzako eleberriak ateratzeko. 
(LP)

Gizarte batek hezkuntzari ematen 
dion garrantzia islatzen dute 
liburutegi publikoek. (LP)

Liburutegia balio handikoa da 
niretzat... Hemen egiten dudan 
guztia izugarri ona da niretzat, 
baina langabea izanik ez dut 
dirurik kobratzen eta ezin dut diru-
ekarpenik egin, hau da ezin dut 
dirurik eman liburutegiko zerbitzuak 
hobetzeko... (LP
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Tradizionalki kulturalak izan diren 
onurak bezain indartsu edo are gehiago, 
bestelako onura batzuk ere nagusitzen 
dira: haurren eta gazteen heziketarako 
onurak (inkesta egindakoen %98ren 
aitorpena), ikasteko lekua eskaintzea 
(%96,1) eta txikienen garapen goiztiarra 
erraztea (%80,3).
Liburutegiek hezkuntza-laguntza gisa 
duten garrantzia ez da mugatzen bakarrik 
eskolako ikasleen adinetara, erabiltzaile 
gehienek aitortzen baitute zerbitzu 
horiek etengabeko prestakuntzan 
laguntzen dutela adin guztietan 
(%91,1). Modu berean, ezaugarri hori 
ez da esklusiboa “hezkuntza” arloko 
liburutegietan, hala nola unibertsitate 
edo ikastetxeetakoetan: 25 eta 64 urte 
bitarteko erabiltzaileen ustez, ikasteari 
edo prestakuntzari lotutako arrazoiek 
bigarren lekua hartzen dute garrantzian, 
aisiaren ondoren, liburutegi publikoetara 
joateko arrazoien artean.
Hamar nafarretik bederatzik (%90,7) 
aitortzen du liburutegiek erraztu 
egiten dutela interneterako sarbidea 
guztientzat; eta lautik hiruk (%77,5) 
uste du gainera lagundu egiten 
dutela ordenagailuen eta beste ekipo 
teknologiko batzuen erabilera ikasten.
Eta herritarren erdiek baino gehiagok 
uste du liburutegiak lagungarriak 
direla enplegu berriak lortzeari begira 
prestatzeko (%60,8) edo hizkuntzak 
ikasteko (%52,0).

Lagungarriak dira haur eta gazteen 
hezkuntzan %98,0

Ikasteko leku bat ematen diete gazteei %96,1
Kalitateko aisia eta entretenimendua ematen 
dute %93,4

Etengabeko prestakuntza errazten dute adin 
guztietan %91,1

Interneterako sarbidea errazten diete guztiei %90,7
Haurren garapen goiztiarrari laguntzen diote %80,3
Elkarguneak eskaintzen dituzte %80,0
Ordenagailuak eta beste ekipo batzuk erabiltzen 
ikastea errazten dute %77,5

Jendeari prestatzen laguntzen diote lanpostu berriak lortzeari begira %60,8
Lagungarriak dira hizkuntzak ikasteko orduan %52,0

Irakurketaren ohitura, gozamena eta 
gaitasunak bultzatzen dituzte* %97,1

Liburutegiei buruzko baieztapen hauekin ados dagoen populazioa

* Oinarria: liburutegi publikoen erabiltzaileak
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liburutegien eginkizunen garrantzia

Liburutegien eginkizunen eta jardueren 
artean, garrantzi handia izaten jarraitzen 
dute betidanik haienak izan diren horiek: 
balio historikoa duten edo komunitate 
nafarrarentzat interesekoak diren 
bildumak gordetzea (batez besteko 
balorazioa: 8,8); bai eta liburuen bildumak 
eta beste material batzuk eguneratzea eta 
mantentzea ere, herritarrek erabil ditzaten 
(8,6).

Baina modu garrantzitsuan nabarmentzen 
da eginkizun demokratizatzaile bat, 
lagungarria gizartearen orekari begira: 
‘Aukera berdintasuna ziurtatzea informazio 
eta ezagutzarako sarbidean´ eginkizunak 
8,8ko balorazioa lortu du batez beste 
herritar guztien artean, eta, horrela, 
eginkizun garrantzitsuena da liburutegien 
erabiltzaileen ustez.

Nortasun kulturala sustatzea ere 
garrantzitsua da (8,2), bai eta irakurketari 
lotutako jarduerak antolatzea ere, adibidez 
egileekin egiten diren topaketak (7,8), 
edota bestelako jarduera kulturalak 
antolatzea (7,6).

Nire ustez, liburutegiek oso zerbitzu baliotsua ematen diote gizarteari, kulturarako 
sarbidea errazten baitiete herritar guzti-guztiei, edozein dela ere haien maila eta 
denontzako aukera-berdintasuna eskainiz, eta uste dut hori  lorpen izugarria dela 
ongizate eta informazioko gure gizartearentzat. (LP)

Liburutegiek izugarrizko aberastasuna 
edozeinen eskura jartzeko ahalmena 
dute. (BP) 



39liburutegienbalioa

Nik ez dut ulertzen liburutegirik 
gabeko herri, hiri, komunitate 
edo herrialde bat. Bere ekarpena 
ezinbestekoa iruditzen zait kultura 
indibidual eta kolektiboa garatzeari 
begira. Haiek gabe, jende gehienak 
nekez izango luke kultura eskuratzeko 
aukerarik. (LP)

Gainera, garrantzi handia ematen zaio (7,5) euskarazko kultura zaindu eta hedatzeari 
begira; logikoki, are puntuazio handiagoa lortzen du horrek eremu euskaldunean (8,6) 
eta mistoan (7,9).

Era berean, garrantzi handia ematen zaio liburutegiek kulturen arteko elkarbizitzaren 
alde egiten duten lanari (8,2), baita etorkinen eta egoera zailean dauden pertsonen  
gizarteratzearen alde ere (8,0).
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Aisia eta denbora librea, ikasketak edo prestakuntza, eta 
informazioaren kontsulta edo bilaketa; horra nafarrek 
liburutegietara joateko dituzten arrazoi nagusiak. Ezbairik 
gabe, ikasketak dira arrazoi nagusia gazteenen artean (14 
eta 24 urte bitartekoak); halaber, informazioren bat bilatzea 
edo kontsultatzea aipatzen dute horiek denbora librearen 
arrazoiaren aurretik. 

liburutegia erabiltzeko arrazoiak

Aitzitik, aisia da arrazoi nagusia 25 urtetik gorakoentzat, eta 
garrantzia are handiagoa da inkestari erantzun diotenen adinak 
gora egin ahala. Baina prestakuntzak liburutegietara joateko 
arrazoi oso handia izaten jarraitzen du baita helduenen artean 
ere.

Liburutegira beste bati laguntzera edo norbaitekin egotera 
joaten direnak 25 eta 44 urte eta 45 eta 64 urte bitartekoak dira 
nagusiki; noski, seme-alaba txikiak dituzten pertsonak dira, 
haiekin batera joaten direnak liburutegira.

Liburutegia laneko arrazoiengatik erabiltzea ez zen batere 
ohikoa zerbitzu honetan duela gutxi arte, baina etorkizunari 
begira gero eta garrantzi handiagokoa izan daiteke, belaunaldi 
gazteenak baitira horretan batez bestekoa gainditzen dutenak.

Beti erabili izan dut liburutegia ikasketak direla eta, urte 
asko eman ditut horretan, eta orain laneko arrazoiengatik 
egiten dut, lan duina lortzeko. (LP)

Aisia, denbora librea 7,6
Ikasketak edo prestakuntza 6,5

Informazioa bilatzea 6,4
Norbaiti laguntzea edo norbaitekin egotea 

(haur bat, ahaidea, lagunak…) 4,2

Laneko arrazoiak 4,0

Garrantzia 0tik 10era bitarteko eskala batean
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“nahitaezkoa da, besterik gabe”

Liburutegi unibertsitarioetan, hezkuntza 
eta jarduera ikertzailea dira haiek 
erabiltzeko arrazoi nagusiak. Bestalde, 
laneko arrazoiak edo arrazoi profesionalak 
nabarmentzen dira baita ere liburutegi 
espezializatuen erabiltzaileen artean, 
eta osasun sistemako langileek pisu 
garrantzitsua dute lagin horretan.

Unibertsitateko komunitate-multzoarentzat, ez dago batere dudarik liburutegi-
zerbitzuek unibertsitateko jardueran duten garrantziaren gainean.

Nire ustez, neurtezina da liburutegi 
on baten balioa. Hura gabe ezin 
ikerlanik egin... Irakaskuntza 
unibertsitariorik ere ezin liteke egin, 
ez bederen halako izen bat mereziko 
lukeenik... (LU)

Liburutegia funtsezkoa da 
ikerketarako eta irakaskuntzarako. 
Liburutegi on bat egon ezean, 
ikerketa eta irakaskuntza txarrak 
dira, esperientzia unibertsalak 
frogatu duen bezala. (LU)

Hezkuntzako alderdietan, baita 
akademikoetan ere, batez besteko 
balorazioa 8,1ekoa da 0tik 10era bitarteko 
eskala batean; handixeagoa da irakasle 
eta ikertzaileen artean (8,5)  ikasleen 
artean baino (7,9), nahiz eta aldea ez izan 
sobera handia. 

Unibertsitateko irakaskuntzaren kalitate orokorra 8,2
Ikasleen errendimendu akademikoa 8,1
Irakasle-lanaren kalitatea 7,8
Gradu edo master bukaerako lanen kalitatea 8,2

Liburutegi-zerbitzuen garrantzia unibertsitateko irakaskuntzan 

Garrantzia 0tik 10era bitarteko eskala batean
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Ikerketaren arloan, balorazio pixka bat 
txikiagoa ematen diote liburutegiari: 
batez beste, 7,9; 8,5ekoa da irakasle eta 
ikertzaileen artean, eta 7,6koa ikasleen 
artean.

Balorazio ekonomikoa eginda, Nafarroako liburutegiek ikerketari egiten dioten ekarpena 
16,2 milioi eurokoa da urtean, baina ikuspegi kualitatiboago batetik ere azter daiteke 
ekarpen hori; horretarako, bai unibertsitatean bai osasun-sisteman ikerlanak egiten 
dituzten pertsonen erantzunak aztertu behar dira.

 J Unibertsitateko (%51,1) edo osasun-sistemako (%54,6) ikertzaileen erdiek uste 
dute liburutegiko edo informazio-zentroko informazioa eta bertako profesionalen 
laguntza gabe ezin izango zutela egin landu duten azken ikerketa-proiektua.

 J Laurdenak, hor nonbait (%24,2 unibertsitarioen artean eta %27,8 osasun arloko 
profesionalen artean), uste du liburutegiko edo informazio-zentroko informazioa 
eta bertako profesionalen laguntza gabe bere lanak ahuleziak izango zituela, hain 
ona ez zela izango, eta erreferentzia batzuk faltako zituela.

 J %16,8k eta %12,4k uste dute erreferentzia garrantzitsuak faltako zirela egindako 
lanean.

 J Eta ikertzaileen hamarrenak baino gutxiagok (%8,1 unibertsitatean eta %5,2 osasun-
sisteman) uste du liburutegirik eta bertako profesionalik gabe berdin-berdin egingo 
zuela bere lana, erreferentzia garrantzitsurik falta gabe.

Ezinbestekoa da egunean 
egoteko eta ikerketa-proiektuak 
planteatzeko (LE)

Unibertsitatean garatutako ikerketaren kalitate orokorra 8,1
Ikerketa-proiektuak lortzeko eta garatzeko aukerak 8,1
Ikerketa-lanen hedapena 7,6

Liburutegi-zerbitzuen garrantzia unibertsitateko ikerketan

Garrantzia 0tik 10era bitarteko eskala batean
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lehen pertsonan
Liburutegien ekarpenak eta onurak benetan dira garrantzitsuak 
erabiltzaileek beraiek antzeman eta adierazten dituztenean. 
Herritarren eta liburutegien erabiltzaileen iritzia funtsezko 
zutabea izan dira ikerlan hau eraikitzeko orduan. Gainera, 
inkesta egindako pertsona askok hitza hartu dute zuzenean, 
galdetegiko galderei erantzun eta gero ere, eta komentario 
baliotsuak egin dituzte, lehen pertsonaren adierazkortasuna 
eta sendotasuna emanda.

Guztira, webgunearen bidez inkesta egindako 1.055 pertsonak 
beren iruzkinak egin dituzte, testu librearen bidez, haien ustez 
liburutegiek duten balioaren eta onuren berri emanez:

 J Liburutegi publikoen erabiltzaileen 703 iruzkin;

 J Liburutegi unibertsitarioen erabiltzaileen 260 iruzkin;

 J Eta liburutegi espezializatuen eta dokumentazio-zentroen 
erabiltzaileen 92 iruzkin.

Jakina, iruzkin horien artean ez da hobetzeko eskaerarik eta 
iruzkinik falta (ordutegiak, wifia, langile gehiago...). Baina 
agerian uzten dute liburutegia onuragarria dela bai gizarte 
guztiarentzat, bai hura erabiltzen dutenentzat, zuzenean eta 
ñabardura eta ikuspegi desberdin ugarirekin.

Oinarrizkoa iruditzen zait, 
gizartearentzat, seme-alabentzat 
eta niretzat (LP)

Liburutegirik gabe bizitza askoz 
grisago izango litzateke . (BP)

 J Iruzkinetan onura ugari aipatzen dira, hala nola onura eta balio 
sozialak, demokratikoak, komunitarioak, elkarbizitzakoak, 
gizarte heziketakoak, nortasun komunitarioa, begirunea, 
justizia, aukera berdintasuna...

 J Liburutegia elkargune gisa nabarmentzen dute, 
sozializatzeko, beste pertsona batzuk ezagutu eta haiekin 
gauzak partekatzeko.

 J Eta nabarmentzen dute liburutegiak zer ekarpen egiten 
dieten garapen pertsonalari begira: aberasgarri gisa, 
“pertsona izateko”, askatasuna, errealizazio pertsonala, 
elkargune, ikasketa, prestakuntza, kalitateko aisia... 

 J Onura horiek diferente aitortzen dituzte beren bizitzako 
etapa desberdinetan.

 J Beste batzuek balio ukiezinak azpimarratzen dituzte, 
adibidez belaunaldien arteko zerbitzua edo familiarra izatea.

 J Liburutegiak herri edo auzo baten bizitzan duen garrantzia.
 J Eta, behin eta berriz, liburutegietako profesionalen 

lanaren sintonia berezia eta aitorpena azpimarratzen da, 
liburuzainen profesionaltasuna, buru-belarri aritzea eta 
tratua (oso salbuespen bakunak daude, hain zuzen ere 
kontraste handia eginda), eta lan hori goragarria, bikaina, 
ezin ordainduzkoa dela ere aipatzen da. 
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Hona hemen adibide batzuk:

Liburutegi batean, hara joaten 
diren pertsona motengatik edo, 
gizabidezko maila eta heziera beste 
inguru batzuetan baino handiagoa 
da. Haiek erabiltzeak pertsona 
hobeak bilakatzen gaitu. (LP)

46 urte ditut, eta 6 urte nituela hasi 
nintzen liburutegiak erabiltzen. 
Etxez aldatzen naizenean, liburutegi 
hurbilena bilatzea da egiten dudan 
lehen gauzetako bat. Osasun-zentroa 
bezain garrantzitsua da herritarren 
osasuna zaintzeari begira (LP)

Aberasgarria da pertsonentzat, 
jakinduriaz betetzen dituelako; 
garrantzitsua da gizarte batean. 
Ikastea eta irakurtzea funtsezkoak 
dira pertsonen heziketa eta 
garapenari begira, eta ongi prestatuta 
egon behar dugu etorkizunari 
aurre egin eta orainaldia kalitatez 
bizitzeko. (LP)

Joaten naizen bakoitzean iruditzen 
zait PRIBILEGIO bat dela liburutegi 
bat izatea, gauza asko eskaintzen 
dituelako: hurbiltasuna, erraztasuna, 
dibertsitatea, askatasuna... Eta 
gainera oso atseginak dira, eta 
dohainik.  Bada beste lekurik 
hainbeste eskaintzen diena adin, 
arraza, ideologia guztiei... inolako 
bereizketarik gabe? (LP)

Pertsonen garapena sustatzen 
dute, baita ikasketa kritikoa eta 
autodidakta lantzeko gaitasuna ere. 
(LP)

Oso aberasgarria izan zen nire 
nerabezaroan eta hala izaten 
jarraitzen du bere literatura, komiki 
eta musikarekin. (LP)

9 urterekin hasi nintzen eta orain 
29 ditut, eta epe luze horretako 
gozamenagatik, uste dut FUNTSEZKO 
erakunde bat dela herritarrentzat. 
(LP)

Munduko lekurik politena da 
amets egiteko eta duintasuna 
berreskuratzeko. (BP)

Niri bizia eman dit. Niretzat 
aurkikuntza garrantzitsua izan 
zen, duela hamabost edo hogei 
urte zerbitzu horiek erabiltzen hasi 
nintzenean. (LP)

Ni zoriontsua naiz liburutegira joaten 
eta ez zait halakorik gertatzen beste 
inongo areto publikotan. (LP) 

Liburutegiak ezinbestekoak dira. 
(LP)
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Liburutegi birtuala ezinbestekoa iruditzen zait nire lana 
egiteko eta informazio eguneratua izateko; maiz erabiltzen 
dut, bai kontsultategitik, lanean, bai  eta batez ere etxetik, 
edozein gairi buruzko kontsulta egiteko edo zerbait ikasteko. 
(LE)

Ezinbesteko zerbitzu bat iruditzen zait hainbat esparrutan. 
Uste dut modu argian eta oso positiboan laguntzen duela 
herritar guztien garapen pertsonal eta sozialean. (LP)

Osasun arloko langilea naiz eta behar-beharrezkoa ikusten dut 
gure eguneroko lanerako, pazientearekiko konpromisorako 
eta zientziaren aurrerapenerako, dokumentazio-zentroak 
eta liburutegi birtualak azken urteotan bezain osatua eta 
efizientea izaten jarraitzea. (LE)

Ezinbestekoa dut nire eguneroko lanean. (LE)

Liburutegia hasierako puntua eta erreferentzia da, nire 
kasuan, edozein ikerlan egiteko orduan. (LE)

Uste dut zerbitzu garrantzitsua dela eta ia ezinbestekoa 
Nafarroako Gobernuko profesionalen maila zientifikoari 
eusteko. (LE)

Uste dut administrazioak mesede egin behar diela 
liburutegiei, prestakuntza errazten dutelako eta adin, kultura 
eta maila desberdinetako pertsonen elkargunea delako. (LP)

Liburutegia berez gizartearen erakunde demokratizatzailea 
da, eta, halaber, kultura, ikerketa eta gizarteen garapenerako 
sarbidea era bada. (LE)

Liburutegirako onlineko sarbidea aurrerapen izugarria izan 
da osasun arloko langileontzat, gure espezialitatearen 
gaineko informazio eguneratua lortzeko eta gure pazienteen 
kasu zehatzei erantzuna eman ahal izateko. (LE)

Liburutegiak ezinbestekoak dira garapen profesionalerako, 
eta, aldi berean, nabarmen laguntzen diote garapen 
pertsonalari zein sozialari. (LE)

Liburutegirik gabe, ezingo genuke burutu egiten ari garen 
azterlana. Doktoregai naizen aldetik, nire lanpostua da, eta 
bertako zerbitzuak aurrera egiteko aukera ematen didan 
motorra dira. (LU)

Uste dut liburutegien zerbitzua ezinbesteko laguntza 
dela herritarrei prestakuntza integral eta dibertsifikatuan 
aurrera egiteko aukera eskaintzeko, bai eta aisia eraikitzaile 
baterako sarbidea eskaintzeko ere. (LE)

Ni depresio kronikoak jota nago, eta liburutegira joatea 
entretenigarria eta osasungarria egiten zait. (LP)
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balioaz harago 

Liburutegiek gizarte nafarrean duten 
garrantzia zerbitzu kultural gisa dutena 
baino askoz harago doa. Liburutegiak 
oinarrizko zerbitzu gisa antzematen dira, 
ikastetxeak bezala; izan ere, Nafarroako 
biztanleen %84,7 ados dago baieztapen 
horrekin, eta 7 puntu edo gehiago ematen 
dio 0tik 10era bitarteko eskala batean. 
Liburutegi publikoen erabiltzaileen 
artean, portzentajea igo eta %92,0 dira 
baieztapen horrekin ados daudenak.

Osasuna eta irakaskuntzaren 
ondoren, zerbitzu komunitario onena 
(LP)

Okindegiak bezain beharrezkoak 
dira gune horiek. (LP)

Nire ustez liburutegiak ezinbesteko baliabideak bihurtu dira, osasuna, hezkuntza eta 
gizarte zerbitzuekin parekatzeko modukoa (BP)

5

Liburutegiak oinarrizko zerbitzu bat dira, 
ikastetxeak bezalaxe

biztanleriaren %84,7
LPen erabiltzaileen 
%92,0

Liburutegiak kultura-zerbitzu bat dira  
kultura-etxeek, museoek edo erakusketa-aretoek   
ematen dutena bezalakoa

biztanleriaren %50,3

LPen erabiltzaileen 
%88,1

0tik 10era bitarteko eskala batean, 7 puntu edo gehiago ematen diotenen portzentajea 
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Erabiltzaileek 7,8ko balorazio globala ematen diete, batez 
beste, erabiltzen dituzten liburutegiei, 0tik (balorazio guztiz 
negatiboa) 10era (oso ona) bitarteko eskala batean. Balorazio 
hain positibo horrek ez du aldaketa handirik liburutegiko mota 
desberdinen artean; bakarrik inkesta webgunearen bidez egin 
dutenek agertu dute balorazio handixeagoa telefono bidez egin 
dutenen aldean.

Era berean, ikusitako aldaerak (generoa, adina, habitata...) 
aztertuz gero ere ez da alde handirik agertzen; salbuespena 
da belaunaldi gazteenek balorazio apalagoak egiteko agertzen 
duten joera, eta, aitzitik, adinekoenek balorazio hobeak egiteko 
dutena. Antzeko moduan, liburutegi unibertsitarioen balorazioa 
handiagoa da irakasle eta ikertzaileen artean ikasleen artean 
baino. Baina kolektibo guztietan, batez besteko puntuazioa 
7,5etik gorakoa da.

Liburutegiko alderdi zehatzen balorazioari dagokionez, 
nabarmentzeko modukoa da langileen arretari eta 
profesionaltasunari emandakoa, handiena liburutegi publikoen 
eta espezializatuen erabiltzaileen artean. Unibertsitateetako 
irakasleen eta ikertzaileen artean ere liburutegietako 

profesionalak dira balorazio onena jasotako alderdia, nahiz eta 
ikasleek puntuazio txikixeagoa eman.
Balorazio onenetakoa jasotzen dute halaber instalazioek: 
eraikinaren kokalekua eta irisgarritasuna, barne seinaleak, 
materialak aurkitzeko erraztasuna, edo instalazioen 
erosotasuna eta konforta.

L. Publikoen erabiltzaileak 8,1
L. Unibertsitarioen erabiltzaileak 8,0

Irakasleak eta ikertzaileak 8,7
Ikasleak 7,6

L. Espezializatuen erabiltzaileak 7,9

Liburutegiaren balorazio globala

Nolako balorazioa ematen dieten erabiltzaileek liburutegiaren 
alderdi zehatz batzuei* Publikoak Unibertsi. Espeziali.

Langileen arreta eta profesionaltasuna 8,8 7,9 8,0
Eraikinaren kokalekua eta irisgarritasuna 8,3 8,3 7,2
Barne-seinaleak, materialak aurkitzeko erraztasuna… 8,0 7,6 7,1
Instalazioen erosotasuna eta konforta 8,0 7,9 7,1

* 0tik (balorazio guztiz negatiboa) 10era (balorazio maximoa) bitarteko eskala
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Ni joaten naizen liburutegia (...), 
elkargune bikaina da, eta aparteko 
lekua kultura eta giza harremanak 
sustatzeko, giza talde ezin hobe 
baten ekimenari eta ilusioari esker. 
Esker oneko hitzak besterik ez 
dago haientzat. (LP)

Gizartea ez dago baliabide 
eskaseko liburutegiak onartzeko 
prest; izan ere, funtsezko balioak 
ematen dizkio herritarren 
garapenari begira, eta gizarte 
bidezkoagoa eta askeagoa sortzen 
laguntzen du. (LE)

7tik gorakoak dira  liburutegiko informazio 
baliabide eta zerbitzuei emandako 
balorazioak; salbuespena da erabilera 
publikoko ekipamendu teknologikoa eta 
ikus-entzunezkoen horniketa liburutegi 
publikoetan. Liburutegi espezializatuetan 
ere pixka bat apalagoak dira puntuazioak, 
internet bidezko zerbitzuak izan ezik, 
bereziki baloratuak baitaude osasun 
arloko langileen artean. 

Nolako balorazioa ematen dieten erabiltzaileek liburutegiaren 
alderdi zehatz batzuei* Publikoak Unibertsi. Espeziali.

Liburu-bilduma 7,4 7,9 6,9
Erabilgarri dauden materialen eguneraketa 7,5 6,6
Internet bidezko zerbitzuak 7,1 7,4 7,3
Ordutegiak 7,1 7,7 6,5
Erabilera publikoko ekipamendu teknologikoa 6,7 7,1 6,4
Bilduma: musika, zinema, dokumentalak… 6,6

* 0tik (balorazio guztiz negatiboa) 10era (balorazio maximoa) bitarteko eskala
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Programazio kulturalak eta irakurketa sustatzekoak 7,1eko puntuazioa lortzen du liburutegi publikoetan. Baina informazioa 
eskuratzeko prestakuntza ikastaroen edo baliabideen eskaintzan, hizkuntzen ikasketan edo IKTetan, balorazioa txikixeagoa da 
liburutegi guztietan.

Azkenik, multzoarekin alderatuta, 
liburutegi publikoetan balorazio 
kritikoagoak jasaten dituzte 
zenbait alderdi sozialek, hala 
nola beste entitate batzuekin 
lankidetzan aritzeko gaitasunak 
eta egoera zailean dauden gizarte 
sektoreekiko konpromisoak.

* 0tik (balorazio guztiz negatiboa) 10era (balorazio maximoa) bitarteko eskala

Nolako balorazioa ematen dieten erabiltzaileek liburutegiaren 
alderdi zehatz batzuei* Publikoak Unibertsi. Espeziali.

Kultura-programazioa eta irakurketa bultzatzekoa 7,1
Ikastaroen eta prestakuntza-baliabideen eskaintza hizkuntzak ikasteko 5,3 5,9
Gida eta baliabideen eskaintza informazioa lortu eta erabiltzeko 6,1

* 0tik (balorazio guztiz negatiboa) 10era (balorazio maximoa) bitarteko eskala

Nolako balorazioa ematen dieten erabiltzaileek liburutegiaren 
alderdi zehatz batzuei* Publikoak

Beste erakunde eta entitateekin elkarlanean aritzeko gaitasuna 6,5
Bere konpromisoa egoera zailean dauden gizarte-sektoreekin 6,2
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Baina badago adierazle argi bat erabiltzaileek Nafarroako 
liburutegiekiko duten estimuaren berri ematen diguna: prest 
egotea haien erabilera gomendatzeko ingurune hurbilenean; 
izan ere, edozein liburutegitako hamar erabiltzailetik bederatzi 
(%87,6) prest dago horretarako, eta jarrera hori ia ahobatezkoa 
da liburutegi publikoen erabiltzaileen artean (%98,1).

Gainera, liburutegi publikoen hamar erabiltzailetik ia sei (%57,7) 
prest agertzen da boluntario gisa laguntzeko liburutegiko 
jardueretan, hau da, pertsona ezinduei liburuak irakurtzea 
edo eramatea, ipuinak kontatzea, dibulgazio-ikastaroak 
ematea... Eta erdiak, hor nonbait, prest leudeke parte hartzeko 
laguntza edo ikuskaritzako organoren batean liburutegiaren 
kudeaketaren barnean.

Gomendatzeko lagunei edo ahaideei liburutegia 
erabil dezaten 

Parte hartzeko liburutegiaren kudeaketa  
laguntzeko / ikuskatzeko organoren batean

Boluntario aritzeko liburutegiaren jarduketetan 
(liburuak irakurtzea edo eramatea ezinduei, ipuinak 
kontatzea, dibulgazio-ikastaroak ematea)

Esaguzu prest egonen zinatekeen…
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Ikerlan honen aurrekariak Liburutegi Lankidetzarako 
Kontseiluaren I. Plan Estrategikoan (2013-2015) daude; horretan, 
beste jarduketa-lerro batzuen artean, “liburutegiek gizartean 
dute erabilgarritasuna hobeki antzemateko neurriak” hartzea 
aurreikusten zen. Horrela, 2013ko udaberrian liburutegiek 
gizartean duten eragin sozioekonomikoa aztertzeko talde 
estrategiko bat (ref URL) eratu zen; horren lana zen adierazleen 
proposamen bat eta hura lortzeko modua aurkeztea, “liburutegi 
mota desberdinek eta oro har liburutegien sistemak duen 
eragin ekonomiko zein sozialaren ikuspegi orokor eta sektoriala 
eskaintzeko”.

Talde hori lanean hasi bitartean, argitaratu egin ziren Espainian 
liburutegien eragin sozial eta ekonomikoaren gaineko lehen 
(eta oraingoz bakarrak) azterlanak: “El retorno a la inversión de 
la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona 
(2007-2011)”, Bartzelonako Diputazioak egina ; eta “El valor 
económico y social de los servicios de información: bibliotecas. 
Informe de resultados”, Fesabid (liburutegi elkarteen Espainiako 
federazioa) elkarteak egina.

Bestalde, azken hamabost urtean halako azterlan asko egin 
dira nazioartean mailan (batez ere herrialde anglosaxoietan), 
liburutegiek duten eragin ekonomikoa eta soziala neurtzeari 
begira. Horrela, garatu eta normalizatu egin dira zenbait tresna 
teknologiko, izaera ekonomiko eta sozialeko beste azterlan 

nola egin den ikerlan hau

batzuetatik egokituta, kalkulatzeko, besteak beste, liburutegien 
itzulera ekonomikoa funtzionatzeko jasotzen dituzten diru-
laguntzen aldean. 
Lanaren emaitza gisa, LLKko talde estrategiko hark mapa 
bat eratu zuen liburutegien eragin sozioekonomikoa islatuz, 
lau ikuspegitan taldekatuta: ekonomia, gizartea, teknologia 
eta giza baliabideak. Halaber, proiektu pilotu bat abiarazteko 
gomendioa egin zuen, haiek probatu ahal izateko eta 
ebaluatzeko metodologia horretan aurrera egiteko. 

aurrekariak

6
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Liburutegi Lankidetzarako Kontseiluaren osoko bilkurak onartu 
egin zuen proiektu pilotua egiteari buruzko proposamen hura 
(Toledo, 2014ko maiatza) eta gauzatu egin zen MECDeko 
Liburutegi Lankidetzarako Zuzendariordetza Nagusiaren 
(SGCB) eta Nafarroako Gobernuko Liburutegi Zerbitzuaren 
arteko akordio batean,  zeinaren bidez proiektu hura egin 
behar zen Nafarroako Foru Komunitateko liburutegi sisteman. 
2014ko udazkenean abian jarri zen, Germán Sánchez Ruipérez 
fundazioarekin akordio bat egin eta gero proiektuaren 
idazkaritza teknikoa eta koordinazioa bere gain har zitzan.

Ikerlana abiatzen da, beraz, LLKko talde estrategikoak 
egindako proposamen metodologikotik: adierazleen mapa 
bat, liburutegiek gizartean duten eragina neurtzekoa. Lan-
proposamen hori Nafarroako inguruabar zehatzetara egokitu 
da, eta adierazleen definizioa osatu egin da, horiek lortzeko 
iturriak ere identifikatuz. 
Posiblea izan den guztietan, normalean erabilgarri dauden 
datuak eta informazioa erabili dira, eta, aldi berean, bazeuden 
ereduetako batera egokitzen saiatu gara (Bartzelonak eta 
Fesabidek egindako azterlanak lehenetsi dira, eta gero beste 
herrialde batzuetan berriki egindakoak) egoki izanez gero 
erreferente gisa erabili ahal izateko.

Ikuspegi operatibo batetik, honako erakunde hauekin egituratu 
da ikerlana:

 J Zuzendaritza-taldea, Liburutegi Lankidetzarako Zuzendariordetza 
Nagusiak, Nafarroako Liburutegi Zerbitzuak, Idazkaritza 
teknikoak (FGSR) eta Fesabidek eratua.

parte hartzaileak

adierazleen mapa bat

 J Lantaldea, honako entitate hauetako zenbait ordezkarik 
osatua: Nafarroako Liburutegi Zerbitzua, liburutegi mota 
desberdinak (erregiokoa, publikoak, unibertsitarioak, 
espezializatuak eta eskolakoak), eta Idazkaritza teknikoak. 
Eginkizunak: eztabaida eta erabaki teknikoak hartzea: 
sektore bakoitzeko barne komunikazioa; datu sektorialak 
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lortzea eta balidatzea; txosten sektorialak egitea; 
komunikazio publikoari buruzko plan bat egitea; emaitza 
orokorrak eta sektorialak hedatzea.

 J Idazkaritza teknikoa eta koordinazioa, Germán Sánchez 
Ruipérez fundazioarekin adostua. Eginkizunak: koordinazioa 
inplikatutako talde eta entitateekin; lan-plana eta ikuskaritza; 
datuak eta metodologiak balidatzea; galdetegiak balidatzea; 
galdetegiak egitea web plataformaren bidez; adierazleak 
lortzea eta kalkulatzea; analisia; azken txostena.

 J Entitate kolaboratzaileak eta laguntzakoak: Nafarroako 
Estatistika Institutua, liburutegi eta erakunde  titularrak, 
ASNABI, Toki Administrazioko Departamentua, INE, Kontuen 
Ganbera, Nafarroako Udalerri eta Eskualdeen Federazioa, 
merkatu-azterketen enpresa...

Lantaldea oinarrizko gunea izan da eztabaidatzeko eta 
prozesuaren fase guztiak balidatzeko: erreferentziako 
dokumentazioa aztertzea, adierazleen mapa egokitzea, inkesten 
proposamenak eta galdetegien balidazioa, pretestak egitea, 
behin-behineko emaitzak... bai eta informazioa (estatistikakoa, 
dokumentala edo puntuala) biltzeko gunea ere, Nafarroako 
liburutegi-esparru bakoitzean. 2014ko azarotik bederatzi lan-
saio presentzial egin ditu, eta sortutako informazioa partekatu 
egin du Google Drive-ko direktorio baten eta website baten 
bidez, betiere ikerlanaren koordinazioak administratuta.

Honako hauek dira ikerlan honen kalkuluen eta emaitzen 
oinarriak: estatistika-iturri ofizialak eta ikerlanerako propio 
egindako inkestak, eta erreferentziako bigarren mailako 
dokumentazioa. 

2014 da azterlanaren erreferentzia-urtea, nahiz eta azken 
bost urteotako liburutegien estatistika-serieak bildu diren. 
Erreferentziako estatistika-iturria Estatistikako Institutu 
Nazionalaren (INE) ofiziala da. Nafarroari dagozkion 2014ko 
datuak erabilgarri egon dira (behin-behineko moduan) Nafarroako 
Estatistika Institutuari esker (NEI, INErekin elkarlanean aritzen 
dena Nafarroan egiten diren estatistika-operazio honetan 
eta beste batzuetan), ikerlan honengatik aurreratu baitzuen 
galdetegien banaketa eta bilketa.

Modu osagarri eta sektorialean honako material hauek ere landu 
dira: liburutegi unibertsitarioen estatistika-serieak, Rebiun-
ek bildua (Nafarroako Unibertsitateko Liburutegiaren kasuan 
Iruñeko Campuseko zerbitzu-puntuak biltzen ditu bakarrik) eta 
liburutegi publikoena, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko 
Kultura Idazkaritzak bildutakoa. Aldian behin, bi iturri horiek 
erreferentzia dira liburutegi unibertsitario eta publikoetarako. 
INE, NEI, Nafarroako Liburutegi Zerbitzua eta beste entitate 
batzuk dira iturria beste datu orokor batzuen kasuan, hala nola 
demografikoak edo espezifikoak.

iturriak
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Zenbait adierazle kalkulatzeko, beharrezkoa izan da 2014ko 
estatistika-informazioa osatzea estatistika ofizialeko 
galdetegian (INE) ez dauden datuak sartuz. Bi bide erabili dira 
bilketa hori egiteko: 

 J NEIk eranskin bat banatu zuen, 2014ko galdetegi 
ofizialarekin batera; horretan eskatu egiten zien liburutegi 
guztiei galdetegi ofizialean sartuta ez zeuden datu batzuk 
emateko, datu horiek formalizatuta baitzeuden liburutegi 
unibertsitarioen (Rebiun) edo liburutegi publikoen (Alzira) 
estatistikan. 106 erantzun bildu ziren, Idazkaritza Teknikoak 
tabulatu dituenak.

 J Azkenik, liburutegiei egindako inkestetan, inongo liburutegi-
estatistikatan ez zeuden informazio batzuk eskatu ziren 
internet bidez, SurveyMonkey inkesta-plataformatik mezu 
elektronikoak bidalita. Guztira 95 liburutegik erantzun 
zioten horri.

Laburbilduz, honako estatistika-iturri hauek erabili dira:

 J Liburutegien estatistika, 2010-2014 urteak (bi urtez 
behingoa; 2014ko behin-behineko datuak), Estatistikako 
Institutu Nazionala, INE / Nafarroako Estatistika Institutua, 
NEI. Nafarroako tabulazioak, NEIk eginak Erreferentziako 
liburutegi-estatistika da azterlan honetan.

 J Espainiako liburutegi publikoak zifratan, 2010-2014. MECD, 
Kulturako Estatu Idazkaritza, Liburutegi Lankidetzarako 
Zuzendariordetza Nagusia (MECD, Kulturako Estatu 
Idazkaritza).

 J Liburutegi unibertsitarioen estatistikak, 2010-2014 urteak, 
Espainiako Liburutegi Unibertsitarioen Sarea (REBIUN). 
2014ko datuak, Nafarroako Unibertsitateko Liburutegiak 
emanak 

 J 2014Ko liburutegi estatistikako galdetegiaren eranskina (INE-
NEI) Landa-lana, NEI Tabulazioa, Idazkaritza Teknikoa.

 J Liburutegientzako galdetegia, 2014. Landa-lana eta 
tabulazioa, Idazkaritza Teknikoa.

Ia 5.300 pertsonak (14 urtekoak edo hortik gorakoak) erantzun 
diote azterlan honetarako egindako inkestetako bati: bat 
telefono bidez egin zitzaion oro har Nafarroako biztanleriari, eta 
hiru inkesta egin zitzaizkien internet bidez liburutegi publiko, 
unibertsitario eta espezializatuen erabiltzaileei, hurrenez 
hurren.

Nafarroako biztanleriari egindako inkesta: 

 J 1.151 elkarrizketa; horietatik, 750ek ez dute beren burua 
liburutegiko erabiltzailetzat hartzen eta 401 liburutegien 
erabiltzaileak dira. 

 J Ikertaldek enpresak egina. 

 J Unibertsoa: 14 urtetik gorako biztanleria, Nafarroako Foru 
Komunitatean bizi dena. 

 J Lagina aldaeren pisuan oinarrituta banatu zen: generoa, 
adina, hizkuntza-eremua eta erreferentziako udalerriaren 
tamaina. 

 J Metodoa: telefono bidezko inkestak CATI inkesta-plataforma 
erabiliz. Landa-lana 2015eko apirilaren 20tik maiatzaren 7ra 
egin zen.

 J Barne du eskola-liburutegiari buruzko atal bat, 14-18 urte 
bitarteko biztanleentzat egina (110 elkarrizketa). 
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Liburutegi publikoen erabiltzaileentzako inkesta (Nafarroako 
Liburutegia barne):

 J Baliozko 2.507 erantzun, 2015eko irailaren 28tik urriaren 
17ra erregistratuak. 

 J Ikerlanaren Idazkaritza Teknikoak egina. 

 J Unibertsoa: 14 urtetik gorako pertsonak, Nafarroako 
liburutegi publikoetako baten erabiltzaileak. 

 J Internet bidez egindako inkestak, SurveyMonkey 
plataformaren bidez, liburutegietatik bertatik hedatutako 
web esteka baten bitartez, modu presentzialean eta internet 
bidez.

 J Barne du eskola-liburutegiari buruzko atal bat, 14-18 urte 
bitarteko biztanleentzat egina (124 elkarrizketa).

Liburutegi unibertsitarioen erabiltzaileentzako inkesta:

 J Baliozko 1.344 erantzun; horietatik, %62,0 gradu eta 
graduondoko ikasleak dira, eta %27,4, irakasleak eta 
ikertzaileak (PDI). 

 J Ikerlanaren Idazkaritza Teknikoak egina. 

 J Unibertsoa: Nafarroako bi unibertsitateen eta UNEDeko bi 
zentro elkartuen (Iruña eta Tutera) erabiltzaileak. 

 J Landa-lana 2015eko irailaren 28tik urriaren 9ra bitarte egin 
zen. 

 J Internet bidez egindako inkestak, SurveyMonkey 
plataformaren bidez; liburutegietatik bertatik inkesta 
egindakoen artean hedatutako web esteka baten bidez, 
modu presentzialean, mezu elektronikoen bidez eta web 
bidez.

Liburutegi espezializatuen eta dokumentazio-zentroen 
erabiltzaileei egindako inkesta:

 J 272 erantzun, 2015eko irailaren 28tik urriaren 17ra 
erregistratuak. 

 J Ikerlanaren Idazkaritza Teknikoak egina. 

 J Unibertsoa: Nafarroako liburutegi sistemaren barnean 
dauden liburutegi espezializatuetako baten erabiltzaileak. 

 J Nabarmentzekoa da osasun sistemako profesionalen parte-
hartzea, Osasun Zientzien Liburutegi Birtualaren kasuan, 
inkesta egindakoen %61,0 baitira. 

 J Internet bidez egindako inkestak, SurveyMonkey 
plataformaren bidez, liburutegietatik bertatik inkesta 
egindakoen artean hedatutako web esteka baten bitartez, 
modu presentzialean, mezu elektronikoen bidez eta web 
bidez.
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