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IkErkETA  
EgITASmoAk

Eusko Ikaskuntza
socIEdad dE EstudIos Vascos 
[EI-SEV]

ondArEArEn 
InbEnTArIATzEA

» ondare materiala
» ondare immateriala

ArTxIbo LAnAk

» dokumentazio hustuketa
» Erdi aroko dokumentuen 
transkribapenak–Fuentes bilduma
» digitalizazioak

pArTE HArTzE proIEkTUAk

» Etorkizun foroak 

» datorkigunea

bALIAbIdE dIdAkTIkoAk 

JArdUnALdIAk-
HITzALdIAk

ArgITALpEnAk

ErAkUSkETAk

IkUS-EnTzUnEzkoAk 

Qr kodEAk 

kULTUrmApp

IrrATSAIoAk

WEbgUnEETArAko EgokITzApEnA: 
InFormAzIoArEn SArErATzEA
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UdALEkIn 
ELkArLAnEAn

proiektu 
edo kultur 
jardueraren 
garapena

ESkAInTzA

EUSko IkASkUnTzArEn  
onLInE SArEA

» Auñamendi Euskal Entziklopedia 
» Euskonews
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Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, EI-SEV, izaera 
pribatuko Erakunde zientifiko kulturala da, 1918an Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Nafarroako Aldundiek sortua, euskal kultura garatzeko 
baliabide egonkor eta iraunkor gisa. 

BEREIZGARRIAK 

•	 Diziplina aniztasuna: 14 Zientzia Sail 

•	 Malgutasuna: Kudeaketa arineko egitura 

•	 Lurralde aniztasuna: Herrialde guztietan

•	 Elkartzeko ahalmena: Erakunde askoren lankidetza Erakunde 
Publikoen aldetik

•	 Lanbide aniztasuna: Akademikoak, profesionalak, adituak... 

HELBURUAK  

•	 Euskal kulturaren balioak finkatzea

•	 Kultura goratzea eta hedatzea

•	 Euskal kulturako eskualdeetan bizi diren pertsona guztien mesederako 
izango diren balio berriak sortzea

•	 Aurrea hartzea: Oinarrizko eskasiak eta gizarte erronkak aztertzeko

•	 Azterketak eta Berrikuntza: Erabakiak hartzen lagunduko duen eztabaida 
soziala sortzeko

•	 Integrazioa: Gizarte zibilarena

•	 Zabaltzea: Bere gogoetak, azterlanak eta ikerketak gizarte osoari

•	 Sustatzea: Zientzia eta kultura azpiegituretan diren gabeziak zuzentzeko

Euskal Autonomia Erkidegoan,  
nafarroako Foru komunitatean eta  
Ipar Euskal Herrian ezarpen ofiziala duen diziplina 
anitzeko zientzia erakunde bakarra da EI-SEV.

EI-SEVek, elkargune den erakunde zientifiko kultural gisa, Euskal Herriaren 
eta/edo bertatik jakintza aztertu, ikertu eta zabaltzen du, haren aurrerapena 
bultzatzeko eta gizarte kohesioa eta partekaturiko nortasunak sustatzeko.

Eusko Ikaskuntza
socIEdad dE EstudIos Vascos 
[EI-SEV]

»«
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EI-SEVek udalekin gauzatzen dituen jardueren helburu nagusiak: 

•	 Tokiko ondarea aztertu, ikertu, balioan jarri eta zabaltzea.

•	 Burututako egitasmoen bitartez, udalari bere udalerriko ondarearen 
gaineko ezagutzan sakontzeko baliabideak ematean dizkio EI-SEVek.

•	 Lankidetza honen bitartez garaturiko jarduerak ezagutzera emateko 
erakus-leiho zabal eta irekia (irratsaio, prentsa ohar, jendaurreko 
aurkezpen, online sarea, etab.) tokiko mailako egitasmoen mundu 
mailako hedapena emanez.  

Jarduera horiek gauzatzeko lankidetza hitzarmenak sinatzen ditu  
EI-SEVek Euskal Herriko udal ezberdinekin.

1918an sortu zenetik, EI-SEV goi mailako ikerlari eta profesionalen iturri 
garrantzitsua bihurtu da. Hori dela eta, 1994 urtez geroztik, Euskal 
Herriko zenbait udalekin hitzarmen bereziak egiten ditu, sinatzaileen 
arteko koordinazioa lortzeko eta EI-SEVetik eratu eta ekoiztutako 
ekintzei bideragarritasuneko aukera egokia eman ahal izateko.

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa Garaia eta Iparraldeko udal guztiek 
sinatu dezakete EI-SEVekin lankidetza hitzarmena. 

» EI-sEV ETA UdALAk LAn LErroa

» HITzArmEnAk zEr dIrA?

dagoeneko ehunetik gora udalerri dira sinatu dutenak, 
aipatutako lurraldeetan zehar  banaturik.

»«
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Hitzarmen honi esker, Udalak:

•	 Gure eskaintzan agertzen diren proiektuak jarri ditzake martxan, 
EI-SEVen laguntzaz.

•	 EI-SEVen argitalpenen bilduma osoa dohain, eta urtero publikatzen 
dituen liburuak ere dohain jasoko ditu. 

•	 EI-SEVek antolatzen dituen Kongresu, Jardunaldi eta Ikastaroetara 
hitzartutako udalak pertsona bat bidali ahal izango du, 
inskripzioaren %40ko deskontuarekin. 

•	 Asmoz Fundazioak antolatzen dituen kurtsoetan udaleko 
erroldatze ziurtagiria aurkezten duten herritar guztiek %15eko 
deskontua izango dute.

BAZKIDE-KUOTA:
Udalak ordaindu beharreko kuota udalerriko biztanle kopuruaren 
arabera zehaztuko da.

Kuota hori proiektuen finantzaketara bideratuko da; urtea amaitzean, 
ordea, proiekturik ez bada martxan jarri, hurrengo urtean erabili 
ahalko da kuota hori, beti ere %15eko gastua kargatuko zaiolarik 
estruktura eta kudeaketa gastuei dagokiona.

» HITzArmEnAk

17

18
32

20

3 2
10

Eusko 
Ikaskuntza  Udalak

Urtero ordainduko duen 
kuota baten truke, abantaila 
mordoa jasotzen du Udalak.

EI-SEVen bAzkIdE ongILE 

104 udal
Araba—17 udal

burgos—2 udal

bizkaia—18 udal

gipuzkoa—32 udal

nafarroa—20 udal

behe nafarroa— 2 udal

Lapurdi—10 udal

zuberoa—2 udal

»«
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» HITzArmEnAk ArAbA (17)
AGURAIN 1995
ALEGRIA-DULANTZI 1998
AMURRIO 2005
ARAMAIO 1995
ASPARRENA 2004
BARRUNDIA 2005
DONEMILIAGA 2000
ELCIEGO 1998
IRURAIZ-GAUNA 2004
KUARTANGO 2005
LAGUARDIA 2007
LANTARON 2008
LANTZIEGO 2013
VALDEGOVIA 1999
VITORIA-GASTEIZ 1994
ZALDUONDO 2010
ZAMBRANA 1997

bIzkAIA (18)
AJANGIZ 2008
AMOREBIETA-ETXANO 2006
BASAURI 2008
BERMEO 1995
BILBAO 1995
BUSTURIA 1999
ERANDIO 2008
GERNIKA-LUMO 2007
LEIOA 2009
LEKEITIO 2001
MALLABIA 2004
MARKINA-XEMEIN 2007
MUNDAKA 2008
MUNGIA 2006
OTXANDIO 1999
PLENTZIA 2008
PORTUGALETE 1994
URDULIZ 2012

gIpUzkoA (32)
ANDOAIN 1997
ANTZUOLA 2006
ARETXABALETA 2006
ARRASATE 1994
ASTIGARRAGA 1999
AZPEITIA 1994
BEASAIN 1999
BERGARA 1995
DEBA 2004
DONOSTIA- 
SAN SEBASTIAN

1994

EIBAR 1995
ESKORIATZA 2003
HERNANI 1994
IDIAZABAL 2004
IRUN 2004
LEGAZPI 1998
LEZO 2008
MUTRIKU 2007
OIARTZUN 1995
OÑATI 1994
ORDIZIA 2003
ORIO 2000
ORMAIZTEGI 2007
SEGURA 2009
TOLOSA 1994
URNIETA 2004
USURBIL 2000
ZARAUTZ 1994
ZEGAMA 1997
ZESTOA 1998
ZUMAIA 2000
ZUMARRAGA 2004

nAFArroA (20)
ALTSASU 1995
ARTZIBAR 2013
AURITZ 2008
BAZTAN 2004
BERA 2003
BERRIOZAR 2009
BURGI 2008
ETXALAR 2009
ISABA 2008
LEOTZ 2007
LESAKA 2005
LIZARRA 2005
OIBAR 2006
OLORITZ 2007
ORISOAIN 2007
OROTZ-BETELU 2008
PUIU 2007
URRAULBEITI 2006
URROTZ-HIRIA 2008
ZUGARRAMURDI 2008

LApUrdI (10)
AZKAINE 1996
BAIONA 1996
BIARRITZ 2005
DONIBANE LOHIZUNE 1996
EZPELETA 1997
HENDAIA 1997
KANBO 1998
SARA 1996
SENPERE 2007
UZTARITZE 2005

zUbEroA (2)
BARKOXE 1996
MAULE 1998

bEHE nAFArroA (3)
AZKARATE 2006
BASTIDA 2009
AZKARATE 2006

bUrgoS (2)
ARGANTZON 2002
TREBIÑUKO KONDERRIA 2002

»«
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» proIEkTU Edo kULTUr JArdUErArEn gArApEnA

Edozein lan lerrotan garatu daitezkeen proiektuaren zehaztapenak 
EI-SEVeko lankide profesional eta adituek landuko lituzkete, 
diziplina anitzeko egitasmoak martxan jartzen duten sail 
zientifikoetatik batik bat, beti ere, udalarekin elkarlanean 
(jarraipena, garapena edota oniritzia). 

1. Argitalpen bildumaren 486 ale 
dohainik emango dizkio Udalari 
(4.600 €)

2. Urtero argitaratzen dituen liburu 
berrien ale bana dohainik

3. EI-SEV-en Asmoz Fundazioak 
antolatzen dituen kurtsoetan 
herritar guztiek %15eko 
deskontua

4. %40ko deskontua Kongresu, 
Jardunaldi, Ikastaro,...

1. Urteko kuota = Bazkide ongile

2. Urtean zehar proiekturik ez 
bada zehazten, kuotaren %15 
estruktura eta kudeaketa 
gastuen finantzaketara 

3. Hiru hilabete lehenago 
jakinaraztea hitzarmena 
bertan behera uzteko asmoa

Bi erakundeen 
artean 
adosturiko 
proiektua

Eusko Ikaskuntzak  
Udalak

»«
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Udalak berak eskatuta zein EI-SEVek proposatuta, gai anitzetako 
ikerketak burutzen dira.

Ikerketa lan hauek, herri bakoitzean landu gabe aurkitzen diren ondare 
material (monumental, artistikoa eta etnografikoa) zein inmaterialaren 
(historia, hizkuntza, ohiturak, pertsonaiak…) berreskurapen eta 
zabalkundea bultzatzea dute helburu nagusi.  

Nola?

- Beka deialdi publikoen bitartez

- Berariaz osaturiko ikerlari/ikerketa taldeen bitartez

Kasu batean zein bestean, EI-SEVek ikerketa egitasmoaren fase guztien 
jarraipena burutzen du, EI-SEV izango baita, bere epaimahai, zuzendari 
eta ebaluatzaileen bidez, lanak beharrezko duen kalitate zientifikoa 
bermatzen duen erakundea.  

IkErkETA EgITASmoAk

EI-SEVek udal hitzartuekin gehien lantzen 
duen jarduera zientifikoa da

» Asuako portu zaharra. 

[Erandioko Udala]

» Hermilio de olóriz o la 

navarra olvidada. [Auritz/

Burgueteko Udala]

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

1

»«
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OnDARE InMATERIALA
Zer da?
Ikerketa historikoak tokiko protagonisten ezagutza pertsonal zein kolektiboekin osatzean datza 
ondare immaterialaren inbentariatzea. Horretarako, gizarte gertakizunen ikuspegi subjektiboa 
lantzen da, norbanakoen bizipen eta irudipenek letra larriko Historia nola osatu edo zalantzan 
jartzen duten jabetzeko. 

nola burutzen dugu? 
Egitasmo hau burutzeko erabili ohi dugun metodologia nagusia aurrez aurreko elkarrizketak dira.

Eta nola gorde? 
Gehienetan ikus-entzunezko dokumentalen euskarria lantzen da, testigantza horien bitartez 
jasotzen diren edukiak transmititzeko modurik erakargarriena izanik. Dena den, testigantza bilketa 
horien paperezko hedapenari dagokionean ere argitalpen ugari sortu izan da, elkarrizketatutako 
herritarren esanak, esandako moduan literalki jasotzen dituzten transkribapen lanen ondorioz. 

OnDARE MATERIALA
Zer da?
Inbentariatze-lanek gure udaletan aurkitzen den ondare materialaren 
ezaugarrien gaineko azterketa sistematizatua egitea ahalbidetzen 
dute. Inbentariatze-lan horiek mota askotako ondareen gain burutzen 
dira, natur ondaretik hasi, ondare monumental-artistikoarekin segi eta 
ondare industrialeraino iritsiz. 

Zergatik da interesgarria?
Inbentariatzearen balioa, ondare materialaren datu-base sistematizatu 
bat osatzean datza, modu horretan sarri ikusezina zaigun ondare 
horren balioa goratu, berreskuratu eta ezagutzera emateko aukerak 
sortzen dira. 

ondArEArEn InbEnTArIATzEA

» ormaiztegiko testigantzen 

bilketa 

» Algortako portu zaharreko 

testigantza bilketa

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

Hizkuntza bera ere (tokiko euskalkiak) jasotzeko balio digun ikerlana da

IKERKETA 
HISTORIKOA

pERTSOnEn 
EZAGUTZA 

EZAGUTZA 
KOLEKTIBOA

HIZKUnTZA

2
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» zegamako ondarearen 

inbentariatzea

» portugaleteko mareantes 

kofradiako ondarearen 

inbentariatzea

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

»«
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EI-SEVek ibilbide luzea du dokumentazio hustuketen 
alorrean, eta gai oso espezifikoen inguruko datu-baseak 
osatzen esperientzia zabala du.

Zertan datza?
Bildutako informazioa modu antolatuan jaso, sailkatu 
eta kodifikazio arau zehatzak aplikatzean datza, 
jasotako dokumentu bakoitzaren fitxa teknikoak 
eginez, azkenik, informazio datu-basea sortzeko.

» zalduondoko udal 

artxiboaren txukunketa

» Idiazabalgo artxibo 

historikoaren txukunketa

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

» Erronkari bailarako 

artzantzaren inguruko 

artxibo hustuketa

» bermeoko 1912ko galerna

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

nola burutzen dugu?

DOKUMEnTAZIO BILKETA:
Dokumentazioa informazio iturri 
ezberdinetan egoten denez, lehen 
egitekoa ikerketa egitasmoen artean 
gai konkretuei buruz jasoa dagoen 
dokumentazioa biltzea da.

nOnDIK?
Nagusiki hiru iturrietatik jasotzen da 
idatzizko informazioa:

 » egunkarietatik

 » bestelako argitalpenetatik

 » dokumentazio mota ezberdinen 
araberako artxibategietatik

Informazio hustuketa lanak bilaketa 
sakonen bitartez egiten dira, beharrezko 
den kasuetan informazio hori ustiatzeko 
baimen eta lizentziak eskuratu ostean.

ArTxIbo LAnAk

Zertan datza?
Udal artxibategiak zein bestelako fondoak (enpresa, fundazio edota fondo 
familiarrak) antolatzea, katalogatzea eta horien inbentarioa gauzatzea da 
artxibategi txukunketen bidez lortzen dena.

Zergatik da interesgarria? 
Udal zein bestelako artxibategietako fondoak sarri askotan irizpide argirik 
gabe jaso eta pilatu izan dira. Fondoak edozein modutan antolatzeak, 
bereziki zailtzen du bertan jasota dagoen informazioaren gaineko ustiaketa, 
ezinbesteko baliabidea dena ikerketa sozio-historiko sendoak burutzeko. 

ARTxIBOEn TxUKUnKETA DOKUMEnTAZIO HUSTUKETA 

»«
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ERDI AROKO DOKUMEnTUEn TRAnSKRIBApEnAK  
— FUEnTES BILDUMA —

Transkribapen lanei dagokienean, EI-SEVek ibilbide luzea 
egin du Erdi Aroko dokumentazioaren transkribapenaren 
alorrean. Udal artxibategi ezberdinetan 1520 urte bitartera arte 
gorderik dagoen dokumentazioa da bildu eta transkribatzen 
dena, jarraian Fuentes Documentales Medievales del País Vasco 
bilduman argitaratua izateko. 

bilduma honetan dagoeneko  
150 ale inguruko fondoa osatu da

Zertarako?

Helburu bikoitza da lan horiekin bete asmo dena. 

1. Batetik, dokumentu zahar horien kontserbazioari begira, dokumentu 
transkribatuaren gaineko ustiaketa ahalbidetzen da originalaren 
gehiegizko erabilera ekiditeko. 

2. Bestetik, ikerlarientzat orduko alderdi ezberdinak lantzeko material ezin 
baliotsuagoa sortzen da, transkribapenaren bitartez garai hartan jasotako 
edukiak beren grafia zaharretik gaur egungora pasatzen baitira.

klik

»«
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DIGITALIZAZIOAK

Zertan datza? 

EI-SEVen Euskomedia Fundazioaren bidez mota guztietako 
dokumentazioa digitalizatzen da, udal artxibategien esku 
edota elkarte pribatu zein banakako herritarrek gordeak 
dituzten artxibo zaharren kontserbaziorako.

Helburu bikoitza: 
1. Denboraren joanak deusezta lezakeen dokumentazioaren 

berreskurapena.

2. Kalitate handiko eta erabilera errazagoko plataforma 
elektroniko bat eskaintzea dokumentazio hori 
kontsultatzeko zein ustiatzeko. 

nola burutzen dugu?
Teknologia berrien abantailak baliatuz, mota guztietako agiri, 
liburu, audioak, planoak, kartelak, bideoak, musika-partitura 
zein argazki zaharren (negatiboak, diapositibak, plakak) 
trataera informatikoa gauzatzen da, dokumentazioa kalitate 
handiko formatu elektronikora pasatzen delarik. 

ARGAZKI ARTxIBOAK

Zertan datza? 
Udal artxibategien esku dauden edota elkarte pribatuek zein banakako herritarrek gordeak 
dituzten argazki zaharren kontserbaziorako baliabideak eskaintzean datza egitasmo hau.

Zertarako?
Argazkia material iraungikorra izanik, iragan ez hain urrun horren irudizko testigantzek 
denboran zehar iraunaraztea da helburu nagusia. 

nola burutzen dugu? 
Argazkien fitxa teknikoak osatu eta aplikazio informatikoen bidez tratatuz. Eta sorturiko 
datu-base horren zabalkundeari begira, fondoak edonoren kontsultarako eskuragarri jartzen 
dira, interneten eskegiz, erakusketak antolatuz, etab.

» Arantzazuko inkunableak

» zumaiako argazki artxiboa

» berako argazki artxiboa

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

»«
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Gobernantza eredu berrien inguruko azken tendentziek esparru publiko 
eta pribatuaren arteko lankidetza ereduez dihardute, gizarte eragileen 
parte hartze aktiboa bultzatuaz eta erabaki hartzaileen eta hiritarren 
arteko elkarguneak sortzearen garrantzia aipatuz.  

Eredu berri horiek abian jartzeak, ekimen berritzaileen beharra du, 
begien bistan dauzkagun gizarte erronka berriei (krisi ekonomikoa, klima 
aldaketa, energia baliabideen eskasia, gizarte kohesioa, etab.) aurre 
egiteko gizarte eragile ezberdinen lankidetza pizteko. 

Parte-hartzeak, berriz, metodologia eta mekanismo konplexu bezain 
sofistikatuen beharra du benetakoa izango bada. Parte-hartzea bilakatzen 
da lankidetza publiko-pribatuaren ardatz. Prospektiba, berriz, epe 
ertain-luzera planteatu beharreko ekintzen planifikaziorako lanabes. 
Gizarte ehunaren baitan gorderiko ezagutza, mailarik oinarrizkoenetatik 
ezagutza zientifikora arte, gizartearen zerbitzura jartzea berriz, ditugun 
baliabideekin planteaturiko erronkei aurre egiteko dugun erantzuteko 
ahalmenaren neurria da. 

 

Etorkizunari aurrea hartzeak lan prospektiboa eskatzen du, 
begirada altxatu eta gure geroaren protagonista eta sortzaile 
aktiboak bilakatzeko pausoa luzatzea

gure kasuan, 
herri honek duen 
baliabiderik aberatsena 
pertsonengan datza, 
pertsonen ezagutza eta 
borondatean

4
pArTE-HArTzE proIEkTUAk

»«
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DATORKIGUnEA 

Zertan datza?

Gazte euskaldunen ikuspuntutik gaur egungo eta etorkizuneko 
gizartearen erronka nagusien inguruan hausnartzeko eta 
eztabaidatzeko programaren da Datorkigunea, Eusko Jaurlaritzaren, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Arabako Foru Aldundiaren laguntzaz 
garatzen dena. Eusko Ikaskuntzako Gazteria Departamentuak 
dagoeneko hiru edizio antolatu ditu. 

Gazteen parte hartzearekin eta eurei hitza emanez, konponbideak 
plazaratuz, etorkizuneko kezkei aurre egitea du xede Datorkigunea 
proiektuak. 

ETORKIZUn FOROAK

Zertarako jaio dira? 

Iraunkortasunaren klabeetan, etorkizuneko garapen erronkei aurre 
egiteko oinarrizko ekintzen eta aurrerapausoen mapa bat osatuz 
Udalerri Iraunkor eredura gerturatzea du xede  “Etorkizun Foroak” 
ekimenak.

nola lan egiten da?
Helburu horiek gauzatze aldera, metodologia ezberdinak planteatzen 
dira: garapen faktore-giltzarrien ezarpenerako egiturazko analisiak, 
eragileen joko-analisia, eskenatoki posible eta egingarrien diseinua, 
apustu-eskenatokien aukeraketa eta Plan Prospektibo-Estrategikoaren 
elaborazioa (SWIP metodologiaren bitartez). 

»  “ArrASATE IrAUnkorrA” 

hausnarketan aholkularitza

» Legutioko etorkizuneko 

aukerei buruzko azterketa 

sozio-kulturala

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

DatorkiGunea

Udalerri bakoitzeko talde interesatu guztiak, 
bazterketarik gabe, presente egongo diren dinamika 
parte hartzaileak antolatzen dira

Eusko Ikaskuntzak 
eskarmentu handia du 
gazteen parte hartzea 
sustatzen duten ekimenen 
sortzean eta bultzatzean

»«
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Hiru xede horietara bideraturik daude EI-SEVek antolatzen dituen 
jardunaldiak, hitzaldi zikloak nahiz hitzaldi solteak. Gai eta 
prestakuntza maila ezberdinetako ekimenak antolatzen diren arren, 
interesa duen ororentzat irekiak izaten dira.

Ekimen hauetan lantzen diren gaiak gai espezifikoak izanagatik ere, 
dibulgaziorako pentsatuak izaten direnek herritarren parte-hartze 
zabala lortzea dute helburu. 

Udalarekin lankidetzan buruturiko Ikerketa egitasmoak 
edozein motatako jardunaldi eta kongresuren emaitzak 
formatu ezberdinetan argitaratzeko modua eskaintzen da. 

Udal hitzarmenen baitan buruturiko ikerketa egitasmo 
gehienak Lankidetzan bilduman argitaratzen dira. 

✔  ABAnTAILAK: 

 ~ Argitalpenaren beraren kalitatea.

 ~ Bilduma baten baitan argitalpena kokatzea, 
erreferentzialtasun-maila handiagoa emanez argitalpenari.

Lankidetzan bildumaz gain, ikerketa egitasmoen atalean 
aipaturiko Fuentes Documentales Medievales del 
país Vasco bilduman ere Erdi Aroko dokumentazioaren 
transkribapen lanak argitaratzen ditu EI-SEVek. 

Bi bilduma horiez gain, lan konkretu batzuen 
ezaugarrietara hobeki egokitzen diren bestelako formatuak 
ere lantzen dira, besteak beste: partitura-bildumak, 
dokumentu fotografiko oparoa duten lanak, etab.

Egun gainera, paperezko argitalpenez gain, EI-SEVek 
bestelako argitalpenen aldeko apustua egina du, batik bat, 
edizio digitalen esparruan sakontzeko.

1 2
HITzALdIAk-JArdUnALdIAk ArgITALpEnAk 



GOGOETA pRESTAKUnTZADIBULGAZIOA

Egindako lana edo emaitzak 
dibulgazio arineko formatu 
erakargarrien bitartez maketatu 
eta argitara emateko aukera 
eskaintzen daEI-SEVek jardunaldietarako programa atondu, hizlariak 

lotu eta jardunaldiak gauzatzen ditu

zein gai lantzen dira?
Nagusiki tokiko gaiak:
historia, efemerideak,
kultur prospekzioak, etab.

» Akelarrea: Sorgintzaren  

historia pirinioetan (xIV-xVIII). 

Gustav Henningsen doktorearen 

Omenaldi Jardunaldiak.

» bilboren historiaren inguruko 

urteroko jardunaldiak. Symposiuma.

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

InFORMAZIOA 
EMAITZAK 
TxOSTEnAK

klik

lanki

detzan

»«

http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/publicaciones/colecciones/lankidetzan/
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Zertarako? 
Egitasmo ezberdinen bitartez landutako edukiak gizarteratu eta modu 
dibulgatibo batean zabaltzeko aukera ematen du erakusketa formatuak. 

Antolaketa osoaz gain, erakusketaren arabera eta hala nahiko balitz, 
Eusko Ikaskuntzak gaian aditua den ikerlari edo espezialista ekarriko 
luke, erakusketaren edukiak erakutsi eta ekimena gaiaren inguruko 
hitzaldi batekin osatzeko.

Zertan datza? 
EI-SEVek udal bakoitzean ezagunak izan diren gertakari historiko, 
ospakizun garrantzitsu eta pertsonaien bizitza erreportajeak 
dokumentatzeko ikus-entzunezko formatua lantzean datza egitasmo hau. 

Zein da helburua? 
Tokiko zein maila orokorreko ikerlanen argitalpenerako, eta oro har 
ondarearen transmisiorako, paperezko formatuek dituzten mugak 
gainditzea eta ikus-entzunezkoek dituzten etorkizuneko abantailez 
baliatzea. 

✔  ABAnTAILAK: 

 ~ Idatzizko dokumentazioa aurrez aurreko elkarrizketekin  
osatzeko aukera da

 ~ Metodologia parte hartzaileagoen bitartez egindako lana eratzea

 ~ Egiletza kolektiboko tokiko edukiak transmititzeko euskarriak sortzea

3 4
ErAkUSkETAk IkUS-EnTzUnEzkoAk  



EI-SEV-ek edukiak landu, erakusketaren diseinua burutu 
eta tokian tokiko areto edo erakustokian erakusgarri 
jarri arteko ekimen osoa eskaintzen du

» negua eta Uda ospatuz 

dokumentalak (etnografia eta 

folklorea jorratuz)

» Hondarribia: Aiton 

Amonekin blagan

» Tierra de estrellas: mujeres 

que trabajan…mujeres que 

cuentan (Lizarra)

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

Udalak izan  
ditzakeen 
beharretara moldatu 
daitezkeen  
ikus-entzunezkoak 
ekoizten dira: bideo 
biografikoak edota 
enkarguzkoak

Edukiei 
hedapena 
emateko aukera 
paregabea da 
erakusketa

» mutrikuko udal artxiboko 

dokumentuen erakusketa

EGINDAKO HAINBAT LAN: 

»«
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Zertan datza? 
Baliabide didaktikoa udalek, eskola zein bestelako 
erakundeek eskatzen duten produktua, da, prestakuntza 
egitasmoetarako behar izaten dutena. 

Gai eta hartzaile ezberdinei egokitutako produktuak 
ekoizten dira, betiere, udalaren interesei erantzunez.

nola burutzen dugu?
Material hauetan, landu nahi den gaiaren inguruko 
edukiak metodo pedagogikorik aurreratuenen bitartez 
antolatzen dira.

Helburua material didaktikoa sortzea denez, edukiak 
ahalik eta modurik arin eta entretenigarrienean 
transmititzeko moduan elaboratzen dira, eta horien 
erreprodukzioa paperezko euskarrian diseinatu daiteke, 
edota baita modu interaktiboan ere. 

Zertan datza? 
QR kodea (Quick Response) bi dimentsioko puntu-matrize 
batean informazioa gordetzeko sortutako sistema bat da, 
eta EI-SEVen Euskomedia Fundazioaren eskutik, udalekin 
landu dezakegun euskarri dibulgatiboa dugu hauxe.

Sakeleko telefonoa konektatu, interneterako konexio 
aktiboa duela egiaztatu, argazki-kamera ireki eta QR 
kodeari argazkia atera behar zaio, eta zuzenean eduki 
zehatz batera eramaten zaitu. 

nola burutzen dugu?
Kode mota horiek irakur dezaketen gailuentzako edukien 
aukeraketa eta egokitzapena egiten du EI-SEVek. Halaber, 
edukiaren kodifikazioa egiteaz gain, xaflen serigrafia 
egiten da, udalek ostean egokiak diren paneletan edo leku 
zehatzetan koka dezaten.

Zalantzarik gabe, turismo gidak 
osatzeko edota museotan edo ibilbide 
turistikoetan kokatzeko aukera erraza 
eta iraunkorra da.

 

kALEAk ondArEArEn ErAkUSLEIHo bIHUrTU 
Hori da, hain zuzen, EI-SEV-en Euskomedia 
Fundazioaren eskutik sortutako ekimen honen xedea, 
hots, erabiltzailearentzat inguruko elementuak gune 
interesgarri bilakatu eta informazio osatua eskaintzea, 
modu arin eta erosoan.

✔  ABAnTAILAK: 

 ~ Erabilgarria, baina, batez ere, 
bisuala eta erakargarria izango 
den bitarteko honi esker 
sentsazioak eta esperientziak 
elkarrekin azalduko dira. Euskal 
kulturan (historia, gastronomia, 
artea, natura, jaiak, tradizioak, 
bitxikeriak, eta abar) interesa 
izan dezakeen edonori guztiz 
lagungarria gertatuko zaio 
honako aplikazio hau.

Zertarako?
Gailu mugikorrez baliatuz, geokokatzen zaituen 
aplikazio baten bitartez, inguruan izan ditzakezun 
gune kultural interesgarriak topatu eta aurkezten 
ditu. Aplikazio honen bitartez, herri bakoitzean 
kultur-guneak (30 – 50 bitartean herri bakoitzeko) 
identifikatu, geokokatu, eta, testu labur eta egoki 
batekin batera, bilakaera historikoa erakusten duten 
irudiak azalduko dira.

5 6 7
bALIAbIdE dIdAkTIkoAk   Qr kodEAk kULTUrmApp



Eskakizunen arabera, gai ezberdinak lantzen 
dira: herriko historia, ondarea, festak, 
geografia, mendiak eta errekak, ohiturak, 
hizkuntza, toponimia...

bidea erabat errazten du, webgune edo 
bilaketa zehatz bat egin beharrean zuzenean 
informaziora zuzentzen baitzaitu.

»«

http://www.eusko-ikaskuntza.org/
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EI-SEVek Euskal Herriko irrati nagusietan lekua hartuta du. Horietan 
guztietan formatu ezberdineko saioak baditu eta bide egokiak 
bilakatzen dira eremu handi batetan burutzen den lanaren berri 
emateko, berez egindako esfortzuaren lana biderkatuz.

FORMATUAK:
Ordubeteko elkarrizketak

10 minutuko aurkezpenak
Solasaldiak 

Zuzeneko emanaldiak 
Etab. 

Udalekin ezarritako edukia eta hedapen eremua jakinda, batetan edo 
bestetan planifikatzen da, burututakoa sustapen gehien izan dezan. 

 

1
IrrATSAIoAk 

Dokumentazioa Internet-en eskegitzea Udalaren behar 
publikoarekin bat egiten du bete-betean, hautatutako 
dokumentua ikusteko, irakurtzeko eta entzuteko aukera 
eskaintzen baitie biztanle guztiei.

✔  ABAnTAILAK: 

 ~ Egindako lanaren erakusleiho zabala biztanle, erakunde eta 
kanpo harremanen aurrean

 ~ Uneoro eskuragarri dagoen informazioa

 ~ Mantentze kostu oso merkeak, urteak pasa ahala ez baita 
inolaz hondatzen

 ~ Edukien iraunkortasunaren bermatzea 

 ~ Bilaketa errazagoak eta informazioa azkarrago 
kontsultatzeko aukera  

 

2
WEbgUnEETArAko EgokITzApEnA:  
InFormAzIoArEn SArErATzEA 

Udalari interesgarri suerta dakizkion 
zenbait dokumentu herritarren artean 
ezagutzera emateko aukera: hiribilduen testu 
fundazionalak, udal ordenantzak, etab.

* InFormAzIoArEn ArkITEkTUrA
Halaber, informazioa jada online dutenei, 
informazio horren egitura eta antolaketaren 
inguruan aholku ematen diegu.

klik

»«

http://eigazte.eusko-ikaskuntza.org/datorkigunea/?lang=eu
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WEB ORRIALDEA

www.eusko-ikaskuntza.org

EI-SEVen webgunea ikerlari, aditu 
eta kultur arloko profesional askoren 
abiapuntu nagusia da. Erakundeak 
antolatzen dituen jardunaldi, ikastaro 
edo informazio loturen bilgunea da, 
beste informazio interesgarriaren 
artean. 

 ~ 25.000 bisita hilean 

ASMOZ TA JAKITEZ BULETInA 
Bazkideek jasotzen duten 
buletina da Asmoz eta Jakitez. 
Euskarri aparta da erakundearen 
berri emateko, burutzen dituen 
proiektuak plazaratzeko, egingo 
dituen ekitaldiak ezagutarazteko 
eta kaleratutako argitalpenak 
aurkezteko. 

BESTE BATZUK
Halaber, ezin dira ahaztu taldea osatzen 
duten Eusko Ikaskuntzaren programa eta 
proiektu bereziak, baita sare sozialetan 
daukan presentzia.  

Hauen artean bereziki aipatu nahi ditugu:

» AUÑAMEnDI  
EUSKAL EnTZIKLOpEDIA

» EUSKOnEWS 

3
EUSko IkASkUnTzArEn onLInE SArEA  

bAzkIdEEn SArEA: Adin, genero, lurralde eta alor anitzeko 3.000 bazkidek baino gehiagok osatzen dute.

klik

klik

klik

klik

»«

http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/
http://http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/corporativas/coleccion.php?o=16014
http://www.euskonews.com/
http://www.euskomedia.org/aunamendi

