	
  
Hobetu diren aldagaien artean ditugu:
Liburutegira joatearen maiztasuna
Maileguen erabilpena eta mailegatutako baliabide mota
1. Liburutegira joatearen maiztasunari dagokionez
Irakurtzeko zaletasuna suspertzerakoan, ezaugarri garrantzitsuenetariko bat liburutegiaren
erabilpena da. Zentzu honetan, bukaerako ebaluazioaren emaitzek azaltzen duten bezala,
hasierako ebaluaketarekin konparatuz, hobekuntza oso nabaria gertatu da. Ebaluatuak izan
diren gurasoak liburutegietara joateren ohitura sortu da (hasieran baino %42a gehiago).
Joatearen maiztasunari dagokionez, oraindik, talde bateztzat, txikia den arren (hilean behin
edo urtean hiruzpalau aldiz), areagotzeko joera nabaitzen da.
2. Maileguaren erabilpena eta baliabide motari dagokionez
Haur Literaturako baliabideen mailegu motari dagokionez, hobekuntza txiki batzuk gertatu
dira. Alde batetik, ipuinak nabarmenki gehiago mailegatzen dira hasierako emaitzekin
konparatuz, %36a gehiago. Datu hau irakurzaletasuna suspertzerakoan, adierazle
garrantzitsu bat da. Zentzu honetan, bide ona hartu da.
Hobekuntza honen arrazoietako bat, BULARRETIK MINTZORA egitasmoaren ekintza zehatz
baten eragin zuzena dela esan daiteke, Motxila Txikien eragina hain zuzen ere. Ekintza
honek eskola, etxea eta liburutegia lotzen ditu, eta familia bakoitza pasatzen da liburutegitik
liburu bat maileguan hartzeko. Honek, mailegu eta liburutegiko bazkideen kopuruak ugaritu
egin ditu noski.
Aldiz, haur poesiaren mailegu kopuruak ez dira asko areagotu, %2ak bakarrik mailegatzen
du, orain %1a gehiago. Tamalez, oraindik haur literaturako baliabide mota honek ez du
izan behar duen erantzunik guraso eta haurrengandik. Helburu hori lortzeko estrategia berri
batzuk abian jarri behar direla argi dago.
Erantzun honek zenbait hausnarketa eragin ditu egitasmoaren baitan. Alde batetik, haur
poesiaren ekoizpen editoriala txikia dela beste genero batzuen ondoan, eta horrek ez du
mailegua errazten. Beste alde batetik, poesia beste euskarri batzuetan barreiatua dago
(Soinu CD-ak, genero desberdinak nahasten dituzten liburuak…) eta honek nahasmena sor
dezake irakurlearengan, ezin baitu beti garbi identifikatu. Azkenik, galdekizuneko
galderaren formulazioa ere ez da garbiegia, Bularretik Mintzoraren filosofian poesiaren adiera
oso zabala baita: hitz jolasak, esku jolasak, igarkizunak, elkarrizketa errimatuak…
Teknologia berriarekin zerikusirik duten baliabideen mailegua (DVDeak, joko
interaktiboak,…), nahiz eta ipuinen maileguarekin konparatuz askoz ere txikiagoa izan,
ugaritu egin da, %10a gehiago, %47ak mailegatzen dituzte orain. Datu horiek adierazten
duten bezala, ezin da ukatu baliabide desberdinez hitz egiterakoan, teknologiak haur eta
gurasoengan duen erakarpena. Dena dela, oraingoz, ipuinak lehentasuna du teknologiaren
aurretik, baina baliabide teknologikoak haur poesiaren aurretik doaz hala ere.

	
  

