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LIBURU-MARKAK SORTZEARI DAGOKION SARIKO EPAIMAHAIAREN AKTA
«ATSEGIN DUT LIBURU BATEK ORRIALDE ARTEAN HARRAPATZEN NAUENEAN»
2010

LIBURU-MARKAK SORTZEARI DAGOKION II. SARIKO jatorrizkoak jasotzeko epea
bukatuta, 198 parte hartzaile aurkeztu dira, eta, guztira, 210 liburu-marka jaso
dira.
Kategoria

Kopurua

A (9 eta 11 urte bitartean)

97

B (12 eta 14 urte bitartean)

89

C (15 eta 17 urte bitartean)

19

D (18 eta abar)

5

TOTAL

210

LIBURU-MARKAK SORTZEARI DAGOKION II. SARIKO epaimahaia honakoek osatu
dute: Mariasun Gulías Aranburu, Raquel Estecha Pastor, Raquel González Cortón,
Priscila Morante Osés eta Consuelo de la Puerta Rueda.
Lehenik eta behin, epaimahaiak beren lanak bidali dituzten guztiak zoriondu
nahi ditu, deialdi honetan parte hartzeagatik, artistikoki adierazteagatik eta,
irakurketari eta liburuei dagokienez, modu positiboan egiteagatik.
Bigarrenik, epaimahaiak adierazi nahi du ez dela batere erraza izan
kategoria bakoitzean liburu-marka irabazlea zein den erabakitzea, horietako
dezente kalitate handikoak zirela aintzat hartuz. Hortaz, oinarrietan jasota ez
badago ere, accesitak hainbat lani ematea erabaki du; eta, horien artean,
azkenik, kategoria bakoitzerako irabazlea aukeratu du.
Epaimahaiak, gehiengoz, Kategoria
honakoei zegokiela erabaki zuen:

bakoitzeko

liburu-marken

Kategoria

Izen-abizenak

Herria

A (9 eta 11 urte bitartean)

Nere Txakartegi Eiguren

Lekeitio

(in pectore)

Olatz Martiartu Ayestarán

Lekeitio

B (12 eta 14 urte bitartean)

Mikel Gabiola Leniz

Lekeitio

C (15 eta 17 urte bitartean)

Eunate Matías Orellana

Karrantza

D (18 eta abar)

Iñaki Uriarte Palacios

Bilbao
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Hiru irabazleek liburu-sorta bat jasoko dute, eta beren liburu-markaren
1000 ale inprimatuko dira. Ale horiek parte hartu duten liburutegietan, doan,
banatuko dira.
Erakusketa ibiltaria antolatuko da, irabazle suertatu diren hiru liburu-marken
jatorrizkoekin, eta finalistekin eta jasotako guztien artean aukeratutako beste
liburu-markarekin; eta erakusketa hori hala eskatzen duten ikastetxeetan egon
ahal izango da.
Akta Globalkulturaren web orrialdean argitaratuko da, eta parte hartu
duten ikastetxe guztietara igorriko da.
Bilbon sinatua, 2011ko martxoaren 29an
INFORMACIÓN:

GLOBALKULTURA ELKARTEA
Apartado 5.105
48009 - Bilbao
Tel. y fax 944 436 411
http://globalkultura.net
info@globalkultura.net
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