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OTSAILA

Otsailak 25   Irakurketa txokoa: Igor Estankona

Artea, 1977. 1998an “Anemometroa” poema liburua argita-

ratu zuen. 2002an, “Tundra” atera zuen. “Ehiza eta nekea” 

lanarekin “Irun Hiria” saria lortu zuen. Bere azken poema-

bilduma:“Iratzeen esporak”.

MARTXOA

Adierazpen-irakurketako tailerra. 
Carmen Pardo aktore eta kazetariak emana.

Egitaraua

- Anatomiako kontzeptu laburrak. Ahots-prozesuan parte 

hartzen duten sistemak: arnas aparatua, fonazio-aparatua 

eta erresonantzia-aparatua.

- Sabel-arnasketa eta saihets eta diafragmako arnasketa. 

Energia-gunea.

- Ortofonia eta ahoskera.

- Intonazioa: melodia-kurba, etena, erritmoa.

- Irakurketa-praktikak: prosa, poesia eta antzerkia.

Martxoaren 1etik maiatzaren 31ra

Astelehenetan 18:00-20:00

Inskripzio – epea: otsailaren 16tik 25era.

Martxoak 25 – 19:00 Irakurketa txokoa: José Javier Abasolo

Bilbotarra, 1957an jaioa. Genero beltza landu du. Orain arte, 

zortzi eleberri argitaratu ditu;Besteak beste, “Lejos de aquel 

instante” eta  “Antes de que todo se derrumbe”. 

APIRILA

Bizkaidatz III Saria
Bizkaiko Foru Aldundiak sari hau abian jarri du alde batetik 

bizkaitarren sormena sustatzeko, eta, bestetik bi egun azpi-

marragarri ospatzeko: Liburuaren Nazioarteko Eguna (apiri-

laren 23an) eta Liburutegiaren Nazioarteko Eguna (urriaren 

24an).

KULTUR EKINTZAK



Lehiaketa honetan egileak proposatzen duen istorioa ja-

rraitu behar da, euskaraz edo gaztelaniaz.

Kontakizuna Irati Jimenezek  hasiko du  euskeraz eta Oscar 

Alonsok gaztelaniaz.

Lanok, Bizkaiko Foru Liburutegian, Diputazio  kalea 7- 48008 

Bilbo, aurkeztuko dira eta horretarako azken eguna 2010eko 

uztailaren 2a izango da.

Liburuak ilustratzeko tailerra II
Fran Fonseca Arte Ederretako eta Artearen Historiako lizen-

tziadunak emana.

Egitaraua

- Narrazio edo ipuin ilustratu bat idazteko lana planifikatu 

eta ondo antolatzea.

 - Irudi-multzo bat osatzea.

 - Ariketak, teknika ezberdinak erabilita.

 - Kolore eta konposizioa lantzeko ariketak eta saioak.

 - Obra ilustratu batzuk aztertzea.

Apirilaren 14tik ekainaren 16ra

Asteazkenetan 10:00- 13:00

Inskripzio – epea: martxoaren 9tik 30era

Apirilak 29 - 19:00 Irakurketa Txokoa: Alain M. Urrutia eta  He-

doi Etxarte. 
Hedoi Etxarte idazlea (Iruñea, 1986)  eta Alain M. Urrutia ilus-

tratzailea (Bilbo, 1981) 2009 urtearen amaieran agertu ziren 

euskal literaturaren arloan euskaraz pentsatu eta idatzi zen 

lehen nobela grafikoarekin, “Ihes Ederra”. 

MAIATZA

Ipuinak kontatzen ikasteko ikastaroa.
Antton Irusta, ipuin –kontalaria.

Egitaraua

- Ipuinen egitura eta kontaketarako euskarriak.

- Kontatzeko diren ipuinen ezaugarriak.

- Lau gomendio ipuin bat kontatzeko.

- Euskal folkloretik hartutako ahozko baliabideak.

- Euskal folkloreak ipuinen tailerrean duen garrantzia.

- Ipuinak kontatzeko hainbat baliabide.



Maiatzaren 4tik 25era

Astearteetan 18:00- 20:00

Inskripzio – epea: apirilaren 12tik 28ra

Erakusketa:  Angel Garma
(Bilbo 1904- Buenos Aires 1993). 

“Angel Garma, Bilbokoa eta Argentinako psikoanalisiaren 

sortzailea”. Erakusketa zabalik egongo da maiatzaren 20tik 

ekainaren 19ra bitartean.

Maiatzak 20.- Irekierako hitzaldia: Angel Garma, erbestera-

tutako errepublikanoa... eta bilbotarra hil arte.

Txostengilea: Iñaki Markez doktorea, Osakidetzako psikiatra 

eta Angel Garmaren biografoa eta dokumentazio-biltzai-

lea. 

Moderatzailea: Jose Guimon irakaslea, IPA elkarteko kidea 

den psikiatra eta psikoanalista, UPV-EHUko psikiatriako ka-

tedraduna. 

Maiatzak 27 - 19:00 Club de Lectura: Mª Eugenia Salaverri

Bilbon jaio zen. Kazetaria, idazlea, zinemako gidoilaria eta 

abestien musikagilea da.

EKAINA

Ekainak 1- 18:00 Emakumeen komikiari buruzko bi orduko 
ekitaldia

“Komikiaren eragina literaturan: Lulu txikia eta Persepolis 

arteko bidea”. josune Muñoz.

IRAILA

Kulturen arteko lantegia: Asiako emakumeen literatura.
Egitaraua

SARRERA 

INDIA

 Alegiak edo fabulak, Asiako altxor handia. 

 Indiako emakumeen XX eta XXI. mendeetako literatura.   

TXINA

 Txinako kantutegia, erromantzeak eta ipuinak. 

   Txinako emakumeen XX eta XXI. mendeetako literatura.



JAPONIA: 

 Japoniako emakumeek idatzitako literaturaren historia.

   SHOJO gertakaria (emakumezkoek egindako manga).

Irailaren 28tik azaroaren 30era

Astearteetan 18:00-20:00

Inskripzio-epea: irailaren 2tik 20ra

Irailak 30- 19:00 Irakurketa Txokoa: Iñaki Mendizabal. 
Berriatuan jaio zen 1968an. Kazetaria eta idazlea. Euskal 

piratei buruzko hiru liburu idatzi ditu: “Euskal Piratak” , “Ba-

leazaleak eta kortsarioak” eta “Pellot eta Enperadorearen 

bahiketa”. 

URRIA

Erakusketa: “Las casas baratas de Bizkaia 1911 - 1936”
Historialaria eta Artearen Historian doktorea den Ana Julia 

Gómez bilbotarraren “Las casas baratas de Bizkaia” obran 

oinarritutako erakusketa da.

Bere ikerketak Bizkaiko langileen etxebizitzetan oinarritu 

ditu batez ere, XIX. mendearen amaieratik Espainiako Ge-

rra Zibilera bitartekoetan.

Urriak 22 – 12:00 Bizkaidatz III Lehiaketaren Sari Banaketa 
Foru Liburutegian.

Urriak 28 - 19:00 Club de Lectura: Pedro Ugarte

Bilbon jaio zen 1963an. Zuzenbidean lizentziatu zen. Lan 

narratibo ugariren egilea da, hala nola, “Los traficantes de 

palabras”, “Manual para extranjeros”, “La isla de Komodo”, 

“Los cuerpos de las nadadoras”.  

AZAROA

Azaroak 11 -12:00: Hitzaldia: “Emblemática municipal en 
Bizkaia”.

Juan José González Sánchez. Bexilologoa.

Azaroak 25 - 19:00 Irakurketa Txokoa: Harkaitz Cano

Harkaitz Cano (Lasarte, 1975), 1994. urtean, lehenengo 



olerki-liburua argitaratu zuen, “Kea behelainopean bezala” 

izenburupean. Ostean, eleberri hauek idatzi zituen “Beluna 

jazz” eta “Pasaia blues” (1999), besteak beste.

ABENDUA

Abenduak 16- 19:00  Club de Lectura: Txani Rodriguez
Txani Rodríguez (Laudio, 1977) idazleak ondoko lanak argi-

taratu ditu:

“El corazón de los aviones”, “Iparraldeko basamortuak”, 

2007, “Lo que será de nosotros”, 2008, “Eguzkiaren lasterke-

ta”, 2008 eta “Abentura olimpikoa”, 2009.

Honetaz gain, Bizkaiko Foru Liburutegian 

urte osoan zehar, beste aktibitate 

eta zerbitzuen artean 

honako hauek daude:

Interneterako sarbidea

Bisita gidatuak

Erabiltzaileentzako prestakuntza

Bibliolagunak- Amigos de la Biblioteca Foral



INFORMAZIO OROKORRA

Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera

8:30-20:30
Larunbatetan
09:00- 13:30

Jendeaurreko ordutegia udan
Astelehenetik ostiralera

8:30-19:30
Larunbatetan
09:00-13:30

Posta Helbidea
Diputación, 7   48008 –Bilbao

Telefonoa
94 406 77 02

foru_liburutegia@bizkaia.net         www. bibliotecaforal.bizkaia.net




