PRESTAKUNTZA JARDUERAK -2021- ACTIVIDADES FORMATIVAS
IKASTAROA · CURSO

IKASTAROA: LIBURU ETA DOKUMENTUEN
ZAHARBERRITZE ETA BERRESKURATZEA

Egutegia / Calendario:
Martxoak 5-6
2021

Irakasela:

5-6 de marzo
2021

Ordutegia / Horario:

Helena Jimenez de Aberasturi Apraiz
1991z geroztik, koadernaketa eskolak ematen ditu Donostiako Liburutegi Nagusian.
Madrilgo Antolin Palomino Eskola-Tailerrean ikasi zuen, eta Florentziako Spinelli
Institutuan osatu zuen errestaurazio arloko prestakuntza.

Zergatik ikastaro hau?
Ikastaro hau liburutegietako eta artxiboetako langileei zuzenduta dago.
Liburutegi edo artxibo batean jasotzen diren eta egoera txarrean dauden liburuei
lehen esku-hartzeak egiten ikasteko lantegia da.

Helburuak

Ostirala / viernes: 09:0014:30 / 15:30-19:30
Larunbata /sábado: 10:0014:30
Lekua / lugar:
Medialab-Tabakalera
Andre zigarrogileak plaza,
1. 20012. Donostia
Modalitatea:
Presentziala
Iraupena / Duración:
14h
Matrikula / Matrícula:

Ikastaro honen helburu nagusia ikasleei liburuaren egitura materialaren eta
koadernaketaren berri ematea da, berreskuratu ahal izateko, betiere liburutegietan
zein artxiboetan erabiltzen diren liburuek eskatzen duten esku-hartze motari begira.
•
•
•

•
•

Liburutegietara eta artxiboetara iristen diren liburuak edo dokumentuak
zaharberritzea eta egoera onean gordetzea.
Zaharberritu ahal izateko, liburua nola eginda dagoen jakin behar dugu, hau da,
nola koadernatzen den.
Ezagutza horietatik abiatuta, papera eta azalak berrezarriko ditugu.
Liburutegietan zein artxiboetan erabiltzen diren liburuek behar duten eskuhartze motari begira.
Nola babestu liburuak eta dokumentuak kutxa egokiekin gordetzeko?
Erabili ondoren, lehorrean behar bezala garbitzea.

Hartzaileak
Liburutegietako edo artxiboetako langileak.
Liburutegi edo artxibo baten beharrak hartu dira kontuan; izan ere, liburuak
hainbeste erabiltzen direnean, bizkarrak edo orriak askatu egiten dira, eta
garrantzitsua da lehen esku-hartzea ezagutza jakin batzuekin egitea.

Bazkideek: 140€
Bazkide langabeek: 70€
Ez bazkideek: 210€
Harremanetarako /
Contacto:
aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007
Elkarlanean / Colaboran:

Babesten / Patrocinan:

PRESTAKUNTZA JARDUERAK -2021- ACTIVIDADES FORMATIVAS
IKASTAROA · CURSO

Metodologia

Egutegia / Calendario:
Martxoak 5-6
2021

Saioek alde teorikoa eta praktikoa izango dituzte.

5-6 de marzo
2021

Programa

Ordutegia / Horario:
Ostirala / viernes: 09:0014:30 / 15:30-19:30
Larunbata /sábado: 10:0014:30

Eguna

Saioa

Gaia

Ostirala

Goizez

Koadernatzearen eta
zaharberritzearen teoria
Koadernatze-praktika

Ostirala

Arratsaldez

Andre zigarrogileak plaza,
1. 20012. Donostia
Modalitatea:

Orrien haustura lehengoratzea

Goizez

Medialab-Tabakalera

Paperezko txertaketa bidezko
zaharberritzea

Larunbata

Lekua / lugar:

Berreskuratzeko behar diren
materialak. Non erosi eta zer kit
behar den egoera txarrean dagoen
liburu batean lehen interbentzioak
egiteko.
Liburu eta dokumentuentzako
kontserbazio-kutxa.

Presentziala
Iraupena / Duración:
14h

Matrikula / Matrícula:
Bazkideek: 140€
Bazkide langabeek: 70€
Ez bazkideek: 210€
Harremanetarako /
Contacto:

Oharrak
Leku mugatuak izango dira. Aforo mugak direla eta, gehienez 16 lagun eta gutxienez
10. Izen-emate ordenaren arabera emango dira.
LANERAKO KIT-A: Matrikula prezioaren barruan sartzen da, ikasle bakoitzak jasoko
duen kit-a (25€ko balioa duena) ikastarorako beharko diren materiale eta tresnekin:
oihala, kartoia, tarlatana, brotxa txikia, folioak, filmoplast P, paper japoniarra, kola,
azalak forratzeko papera, orratza, kartulinak, haria, koadernotxoa ikastaroko
apunteekin.

COVID-19 PREBENTZIO NEURRIAK
Osasun-agintariek COVID-19aren hedapena mugatzeko gomendatutako neurrien
arabera egingo da ikastaroa. Ikastaroa bertan behera utzi behar bada, egun batzuk
lehenago jakinaraziko da eta matrikulen zenbatekoa itzuliko da.

aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007
Elkarlanean / Colaboran:

Babesten / Patrocinan:

