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01/ Giza baliabideak
Zerbitzuko arduraduna: 1
Arloko arduraduna: 1
Liburutegiko Goi-mailako teknikariak: 4 
Liburutegiko Erdi-mailako teknikariak: 2
Liburutegiko administrariak: 2
Mandatari mendekoa: 1

Hiru laguntza teknikoren laguntza izan da:
•	 Ikertu enpresari esleitutako Araubide Juridikoaren 

funtsak prozesatzeko.
•	 EIPSera migratu ondoren, EUSKO EKI enpresari 

esleitutako argitalpen seriatuen bildumak 
berreraikitzeko.

•	 Enplegu-funtsak tratatzeko, Teknei enpresari 
esleitua.

02/ Lokala, instalazioak 
eta ekipamendua

•	 225 m2-ko irakurketa-gela, 12 irakurketa-posturekin, 
Interneterako sarbidea duten 2 ordenagailurekin, 
inprimagailu batekin, fotokopiagailu-digitalizatzaile 
batekin, mikroformen irakurgailu batekin (papera eta 
digitala).

•	 144 m2-ko lan-gela.
•	 Hiru depositu Lakua IIko 2. sotoan, armairu trinkoekin: 

761m2, 6.880 metro linealeko apalategiarekin.
•	 25 m2-ko gela bat Lakua IIko 1. sotoan, telebista-

monitore eta bideo erreproduzigailuarekin.
Liburutegien kudeaketa AbsysNet programaren 2.2 
bertsioarekin egiten da. Programa hori liburutegi guztiek 
erabiltzen dute Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean, eta 
Liburutegi Nagusia da sare horren sukurtsala.
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03.1. ESKURATZEAK
Monografiak: partida propioarekin eskuratutako funtsez 
gain, liburutegi propiorik ez duten eta katalogoan epe 
luzerako maileguan egon arren eskatu zituzten bulegoetan 
katalogatzen diren sailen aurrekontuen konturako 
argitalpenen erosketa eta katalogazioa kudeatzen dira. 
Horretarako, aplikazio erraz bat dago, Desideratak izenekoa.
Beste erakunde eta partikularren truke edo dohaintzengatik 
katalogoko izenburuak ere gehitu egiten dira.
Sartutako	monografiak	guztira:	1.449

 - Eskuratzetik datozenak: 616
 - Kosturik gabe (truke edo dohaintza bidez): 833

Hemeroteka: 2 harpidetza berri gehitu dira aldizkari 
elektronikoetan: Financial Times eta Syndicate Proyect.
Prentsa Digitala: Liburutegi Nagusia 2021eko apiriletik 
dago harpidetuta eguneroko lineako prentsara (13 goiburu), 
eta irakurketa-gelako ordenagailu baten bidez ematen zaie 
sarbidea erabiltzaileei.

03.2. KATALOGAZIOA ETA PROZESU 
TEKNIKOA

2.857	monografia	titulu	prozesatu	dira
Monografien	2.683 laburpen digitalizatu dira
Kultura-ondaretik datozen argitalpenen katalogazioa amaitu 
da.
Ikertu	enpresak	Araubide	Juridikoko	monografiak	katalogatu	
ditu.
Teknei	enpresak	Enpleguko	monografiak	katalogatu	ditu.

03.3. AZALEZTAPENA
2021ean 3.983,32 €-ko aurrekontua onartu zen El Mundo 
egunkariaren azaleztapenerako (gure liburutegiari dagokio 
hori gordetzea, Euskal Prentsa Digitalizatzeko Partzuergoaren 
erabakiz) eta 8 aldizkari-titulu. Guztira 68 liburuki koadernatu 
ziren.

03/ Zerbitzuak eta jarduerak
Liburutegiaren eginkizun nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko langileen informazio- eta 
dokumentazio-beharrak	asetzea	da,	eta,	horretarako,	98.867	monografia	eta	erreferentziazko	obra	eta	3.418	argitalpen	seriatu	
ditu, bai eta datu-baseetarako 32 harpidetza eta 96 aldizkari elektroniko ere
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03.4. MATERIAL BIKOIZTUEN 
ESKAINTZAK

Liburutegiak	bikoizketen	hiru	eskaintza,	monografien	bi	
eskaintza eta seriatuen eskaintza bat egin ditu.
Kultura Ondarearen Liburutegiko funts baztertu gehienak 
Arkeologi Museora bidali ziren: 64 kutxa guztira.

03.5. MAILEGUA
Irakurketa-aretoko maileguak Eusko Jaurlaritzako langile 
erabiltzaileei: 1.219 mailegu egin dira Liburutegi Nagusiaren 
funtsetik.
Maileguak Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen bidez: 
OPAC Katalogo Orokorrarekin bat egin ondoren, liburutegien 
arteko 144 mailegu kudeatu dira.

03.6. ERREPROGAFIA ZERBITZUA 
IRAKURKETA-GELAN

Guztira 9.947 erreprodukzio egin dira, paperean zein 
digitalean.

03.7. DOKUMENTAZIO ZERBITZUA
DialnetPlus Zerbitzuak 2.221 aldizkari-artikulu edo 
monografia-kapitulu	eskatu	ditu	2021ean.	Erantzuteko	batez	
besteko denbora 3,77 egunekoa da.
159 eskatzaile izan dira: 84 emakumeak ( % 52,8) eta 75 
gizonak ( % 47,1).
Dokumentuak aurkitzeko, Jaurlaritzatik kanpoko 
liburutegietara jo behar izan da, batez ere unibertsitate-
liburutegietara, kasuen % 22,02an (489 eskaera). Interneten 
% 5,85 aurkitu da (130 eskaera). Gainerako eskaerak (1.602, 
% 72,13) Eusko Jaurlaritzaren liburutegietan ebatzi dira.
Dokumentazio-eskaerak.
2021ean 65 informazio- eta/edo dokumentazio-eskaera 
ebatzi dira.
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03.8. SARE SOZIALETAN PARTE- 
HARTZEA: TWITTER

Liburutegi Nagusiak 458 tweet argitaratu zituen urtean zehar 
eta 927 jarraitzaile ditu.

03.9. NOBEDADEAK 
Hil bakoitzaren hasieran irakurketa-aretoko nobedadeen 
erakustokia eguneratzen da. Bertan, sartu diren azken lanak 
kontsulta daitezke.

03.10. BIBLIOGRAFIA BULETINAK eta   
IHS

Hilero,	Bibliotekak	Sarearen	Opacean	bibliografia	bat	sartzen	
da, Liburutegi Nagusiaren katalogoan azken hilabetean 
sartutako	monografiak	biltzen	dituena.
Bibliografia	horretatik	Liburutegi	Nagusiko	erosketen	
hautaketa tematiko bat egiten da bi hilean behin, eta hori 
jasotzeko eskatzen duten Eusko Jaurlaritzako langile guztiei 
bidaltzen zaie, 870 pertsonari guztira. Aurten 19 Berriak 
Hautatzeko Buletin bidali dira.
Hilero, Eusko Jaurlaritzako langile guztiei bidaltzen zaie, 
Aldizkarien Sumarioen Buletina jaso dezaten. Buletin 
horretan, azken hilabetean argitaratutako aldizkarien zenbaki 
berrien hautaketa tematikoa jasotzen da, argitalpenaren 
sumarioa eta artikuluak deskargatzeko edo eskatzeko aukera 
barne. Aurten aldizkarien laburpenen 10 buletin bidali dira.
Aurten Administrazio Elektronikoari buruzko 9 buletin egin 
dira, eta interesa duten erabiltzaileei bidali zaizkie.
Azkenik, Liburutegi Nagusia Zerga Administrazioko 
Zuzendaritzarekin elkarlanean ari da hileroko informazio-
buletina egiteko.
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03.11. BESTE JARDUERA BATZUK
Liburutegia Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzuarekin 
elkarlanean ari da, eta zeregin hauek ditu: aholkularitza 
bibliotekonomikoa,	CIP	fitxa	eta	argitalpenen	katalogazioa.
2018an, orri instituzionala aktibatu zen Dialnet Plusen, eta 
Eusko Jaurlaritzako eta haren erakunde autonomoetako 
egileekin lan egiten hasi zen. 2021ean zehar, Dialneten 
egileen	profilak	eguneratzen	jarraitu	da,	Eusko	Jaurlaritzan	
langile	diren	edo	izan	diren	aldetik.	26	egile	identifikatu	dira.

03.12. PRESTAKUNTZA-JARDUERAK
Pandemia dela eta, ez da bisita gidaturik egin Liburutegiko 
zerbitzu eta jardueren sarrerari buruz. Erabiltzaileei 
prestakuntza ematen jarraitzen da, aurrez aurrekoa ez den 
moduan, telefono edo posta elektronikoko kontsulta guztiei 
erantzunez.

03.13. LANGILEEN PRESTAKUNTZA-
JARDUERAK

Lau teknikari izan dira IVAPek maiatzean antolatutako RDA 
ikastaroan eta MARC 21 formatuan.



Liburutegi Nagusiko Memoria

2021 6

04/ Euskadiko irakurketa 
publikoko sarea

2021eko otsailean, Liburutegi Nagusia EIPSren liburutegien 
arteko mailegu-ibilbideetan sartu zen.

05/ Barneko lankidetza
Legesareako lantaldean Informazio Juridikoaren Egunkari 
Aldizkari Elektronikoa egin eta zabaldu da 10 astez (50 
buletin).
2021eko otsailean Bibliotekak Sarea eta bere lantaldeak 
desagertu ziren.
Abenduan amaitu da EISPko Agintarien Katalogoa arazteko 
proiektuan lan egiten duen pertsonaren koordinazioa eta 
tutoretza.

06/ Kanpoko 
kolaborazioak

Euskal Prentsa Digitalizatzeko Partzuergoa deiturikoan beste 
hamar erakunderekin elkarlanean jarraitzen da. Partzuergoa 
1991n hasi zen funtzionatzen, euskal prentsa digitalizatzeko, 
atzera begirako biltegiratze-kostuak saihestuz eta sarbidea 
erraztuz.
2021a trantsizio-urtea izan da, eta Partzuergoak eguneroko 
prentsa digitalizatzeari utzi dio; izan ere, Kultura Ondarearen 
Zuzendaritzak (Euskarianaren bitartez) konpromisoa hartu 
zuen horretarako, Prentsabideen Elkartearekin hitzarmen 
bat kudeatzen zuen bitartean, partzuergoko liburutegiak 
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egunkarietara Lege Gordailu Elektronikoaren bidez sar 
zitezen.
Abenduko azken bileran, aurrerapenik ez zegoenez, prentsa 
berriro digitalizatzea erabaki zen, 2020ra arte egin izan den 
bezala. Liburutegi Nagusiak Diario de Navarra egunkaria 
erkatzeko eta zuzentzeko konpromisoa hartu du.
Liburutegi Nagusiak BILGUNEA katalogo kolektiboan parte 
hartzen du. Katalogo hori Euskal Autonomia Erkidegoko 
erakunde publiko zein pribatuek osatzen dute, eta Eusko 
Jaurlaritzako Kultura Sailak sustatzen du.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 11a.
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Vitoria-Gasteiz, 2022
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