
Landa Garapen, Ingurumen eta Toki 

Administrazioko Departamentuaren 

liburutegia, urteetan zehar 

departamentuaren eskumenen 

jardunean osatzen joan da. 2010eko 

Ekainaren 4ko Nafarroako Aldizkari 

Ofizialaren 68 alean argitaratutako 

Kultura Zuzendari Nagusiaren Maiatzaren 

7ko 246/2010 Ebazpenaren bitartez, 

Nafarroako Liburutegien Sarera 2010 

urtean gehitu zen. 

 

Hurrengo gaietan espezializatua dago: 

Nekazaritza, Abelzaintza, Landa 

Garapena, Ingurumena eta Lurraldearen 

Antolamendua. 

 

Ingurumen, Jasangarritasun eta 

Ingurumen Hezkuntzan espezializatua 

den Nafarroako Ingurumen arloko 

Baliabide Zentroaren (CRANA) 

liburutegiko bilduma berriki gehitu eta 

fondoaren parte da. 

 

Izaera irekia duen liburutegia bai 

administrazioko langileei eta baita jende 

arruntari zuzendua dago, eta helburu 

bezala departamentuan lan egiten duten 

langileen edota erabiltzaile interesdunen 

jakinminei erantzuna ematea, 

formakuntza, gaien ezagutza eta 

ikerketa dauzka. 
 

Liburutegiaren kokapena 

 
Helbidea: González Tablas kalea, 9 
31005 Pamplona/Iruña 
 
Telefonoa: 848426659 
 
Autobuses lineak: 1 eta 9 
 

 

 
 

 

KKoonnttaakkttuuaa::    
  

bibliodesarrollorural@navarra.es 
 

WWeebb::  
 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/ 
Turismo+ocio+y+cultura/Bibliotecas/ 
Catalogos/Bibliotecas+Especializadas/ 
desarrollo_rural.htm 

 
 

 
 
 

Liburutegiaren ordutegia 
 

GGooiizzeettaann: astelehenetik ostiralera 
9:00 - 14:00 

 
  

Baldintzak  
  

Erabiltzeko baldintza bakarra 
Nafarroako Liburutegi Publikoen irakurle 
txartela edukitzea da. 

 
  

Zerbitzuak 
  

• Liburuen mailegua: gehienez hiru ale 21 
egunetarako, beste erabiltzaile batek 
erreserbatu ezean berritzeko bi 
aukerarekin. 

 
• Maileguak aurrez aurre, txartel bidez, 

telefonoz edota posta elektronikoz eska 
daitezke, alea biltzeko liburutegira 
hurbiltzea ezinbestekoa delarik. 

 
• Gehienez bi aleren berritze eta 

erreserbak. 
 
• Aintzintasun, zaintze edo balioarengatik 

mailegatu ezin diren aldizkari eta 
liburuak bertan ikuskatzeko aukera 
egonen da hitzordu bidez. 

 
• Bilaketa bibliografikoan laguntza. 

 



Katalogoaren erabilera 

OPAC 

 
Fondoen kontsulta Nafarroako Liburutegi 

Sarearen OPAC bidez eginen da. 
 

http://www.navarra.es/Appsext/opac 

 

 
 

Katalogoak ale bakoitzaren ondorengo 
informazioa ematen du: 

 
• Alearen datu guztiak (egilea, tituloa, 

argitaletxea, data,…). 
 
• Eskuratu dezakezun liburutegia. 
 
• Momentuan eskuragarri edo maileguan 

dagoen. 
 
• Katalogo zenbakia, aleen bizkarrean 

idatzita dagoen eta liburutegian bilatzea 
ahalbidetzen duen zenbakiz eta letrez 
osatutako kodea. 

 
 

CRANA Fundazioko Liburutegiko fondoa 
bertan ikuskatu daiteke: 

 
http://catalogobiblioteca.crana.org/ 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fondo hauek Nafarroako Liburutegi 
Sarearen OPAC-era laister gehituko dira. 

 

LANDA GARAPEN, INGURUMEN 

ETA TOKI ADMINISTRAZIOKO 
DEPARTAMENTUAREN 

LIBURUTEGIA 

ERABILTZAILE GIDA 

  

 
C. García Ximénez 

 

Telefonoa: 848426659 
 

bibliodesarrollorural@navarra.es 

 
KATALOGOA/OPAC 

 

http://www.navarra.es/Appsext/opac 
 

CRANA FUNDAZIOKO 

KATALOGOA 
 

http://catalogobiblioteca.crana.org/ 
 

 
 


