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“MUSEOAK, GIZARTEA ETA GARAPENA” MAHAI‐INGURUA 

Donostia, 2016ko azaroaren 22a 
 

 
 
AURKEZPENA 
 
2015eko  azaroaren  17an,  UNESCOren  38.  Konferentzia  Nagusian,  aho  batez  onartu  zen 
museoak  eta  bildumak,  haien  aniztasuna  eta  gizartean  duten  zeregina  babesteko  eta 
sustatzeko Gomendioa. Dokumentu horrek garrantzi berezia du, kontuan izanda 1960koa dela 
museoei buruz soilik jarduten den azken nazioarteko tresna. 
 
Gomendio  ez‐lotesle  horrek  estatu‐kideei  ohartarazten  die  zenbaterainoko  garrantzia  duen 
museoak eta bildumak babesteak eta sustatzeak, garapen iraunkorra lortzen lagundu dezaten 
ondarea kontserbatuz eta babestuz; kultura‐aniztasuna sustatuz, zientzia‐jakintza transmitituz 
eta hezkuntza‐politikak garatuz; etengabe prestatuz; gizarte‐kohesioaren bidez; eta  industria 
sortzaileak eta turismoaren ekonomia sustatuz. 
 
Gomendio  horretan,  azpimarratzen  da,  museoen  oinarrizko  funtzio  gisa,  bildumen 
inbentarioak egitea garrantzitsua dela, eta zenbait gai  jorratzen dira, hala nola globalizazioa, 
ekonomia‐garapena,  informazioaren eta komunikazioaren  teknologiak eta museoen  zeregina 
gizartean. Era berean, museoen sareak babesteko eta lankidetza sustatzeko eskatzen da. 
 
Zein dira museoen definizioa eta  funtzioa nagusiak, Gomendioaren dokumentuaren arabera? 
Zer garrantzi dute museoetako bildumek?   Zer zeregin betetzen dute gaur egun museoek eta 
zein bete beharko  lukete etorkizunean? Zein dira mundu garaikidean museo‐ondarearen eta 
bildumen mehatxu nagusiak? Zer egin behar da museo‐ondarea eta bildumak babesteko eta 
sustatzeko? 
 
“Museoak, gizartea eta garapena” mahai‐inguruan aztertu nahi ditugun gaietako batzuek dira 
horiek, eta Donostiako museoen esparruko profesionalei proposatuko dizkiegu. Helburua da 
jardunbide  egokien  eta  ikaskuntzen  esperientziak  azaltzea  elkarri,  erronkak  eta  lankidetza 
posibleak identifikatzea. 
 
METODOLOGIA 
 
Publikoari  oro  har  irekitako  mahai‐inguru  bat  da,  baina  batez  ere  museoen  sektoreko 
profesionalei zuzendua. Donostiako museoen lau ordezkarik hartuko dute parte, eta museoak 
kudeatzeko  eta  museoak  gizarteari  gerturatzeko  esperientzia  berritzaile  batzuk  azalduko 
dituzte.  UNESCO  Etxeko  zuzendaria  arituko  da  moderatzaile  lanak  egiten  mahaian,  eta 
txostengileak  eta  bertaratutakoak  interpelatuko  ditu.  UNESCO  Etxeko  kultura‐teknikariak 
mahai‐inguruan  esandakoa  idatziko  du,  ondoren  parte‐hartzaileen  artean  zabaltzeko  eta 
UNESCO Etxearen webgunearen bidez hedatzeko. 
 
ZERGATIK EZARRI BEHAR DA TRESNA ARAUEMAILE BERRI BAT? 
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1950eko  hamarkadatik  aurrera,  UNESCOk  eta  beste  nazioarteko  erakunde  batzuek  zenbait 
tresna arauemaile onartu dituzte, museoak modu batera edo bestera aipatzen zituztenak. Hala 
ere, 1960an museoak eskuragarriagoak egiteko baliabide eraginkorrenei buruzko Gomendioa 
egin zenetik, ez dugu berariazko tresnarik izan. 
 
UNESCOren zenbait tresna arauemaile azpimarra ditzakegu, museoei buruzko alderdiak aipatu 
baitituzte, esaterako: 
 

- Gatazka armatua bada, kultura‐ondasunak babesteari buruzko hitzarmena (1954). 
- Arkeologia‐indusketei  aplikagarriak  zaizkien  nazioarteko  printzipioei  buruzko 

gomendioa (1956). 
- Kultura‐ondasunen  jabetza  inportatzea,  esportatzea  eta  eskualdatzea  debekatu  eta 

saihesteko baliabideei buruzko gomendioa (1964). 
- Kultura‐ondasunen  jabetza  inportatzea,  esportatzea  eta  eskualdatzea  debekatu  eta 

saihesteko baliabideei buruzko hitzarmena (1970). 
- Kultura‐ eta natura‐ondarea, nazio mailan, babesteari buruzko gomendioa (1972). 
- Munduko kultura‐ eta natura‐ondarearen babesari buruzko hitzarmena (1972). 
- Kultura‐ondasunen nazioarteko trukeari buruzko gomendioa (1976). 
- Kultura‐ondasun mugikorren babeserako gomendioa (1978). 
- Kultura tradizionala eta herrikoiaren babesari buruzko gomendioa (1989). 
- Urpeko kultura‐ondarearen babesari buruzko hitzarmena (2001). 
- Kultura‐ondare ez‐materialaren babeserako hitzarmena (2003). 
- Kultura‐adierazpenen  aniztasuna  babesteari  eta  sustatzeari  buruzko  hitzarmena 

(2005). 
 
Horrenbestez, beharrezkoa zen berezko  tresna bat  sortzea, museo‐ondarearen eta bildumen 
berariazkotasunei  erreparatuko  ziena  eta  gizarte  garaikideak  artatu.  Nazioarteko  tresna 
arauemaile  berri  bat  onuragarria  izango  da  museo‐ondareen  eta  bildumen  zaintzari  eta 
sustapenari  buruzko  eztabaida  zabaltzeko  programen  garapenerako,  eta  politika  publiko 
espezifikoak  ezartzea  bultzatuko  du.  Horregatik,  tresna  horrek  kontuan  hartzen  ditu 
Museologiaren  alorrean  azken  berrogei  urteetan  izandako  aldaketa  kontzeptualak  eta 
jardunbideak,  eta  aldi  berean,  ahalegindu  egiten  da  museoek  eta  bildumek  gaur  egungo 
erronkei aurre egiteko aztertzen dituzten galderei erantzuten. 
 
PROPOSATUTAKO GAIAK  
 
ZER  ZEREGIN  BETETZEN  DUTE  GAUR  EGUN  MUSEOEK  ETA  ZEIN  BETE  BEHARKO  LUKETE 
ETORKIZUNEAN?  
 
Museoak  bere  komunitateak  garatzeko  tresna  estrategikoaren  zeregina  du,  herritarren 
erabilera bermatzeko moduan. 
 
Era berean, gizarteak kultura‐ondarea eskuratzea bultzatzen du museoak, eta norbanakoak eta 
komunitateak beren  kultura‐berezitasunaz ohartzeko  gaitasuna  sortzen, historia  eraldatzeko 
prozesuetan eragile aktibo bihurtuz. 
Jakintzen  jakinarazpena  erraztu  behar  du  museoak,  herritarrek  hobeto  ulertzen  ditzaten, 
diziplinak hizkuntza erraz batera itzuliz, eta gizarteko profil guztientzat eskuragarria izan dadin.  
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Teknologia  berriek  ematen  duten  babesari  esker, museoek  bisitariekin  komunikatzeko  ezin 
sumatuzko  bideak  abiatu  dituzte,  ahal  pedagogikoa  handituz  eta  museoek  harritzeko  eta 
hunkitzeko  gaitasuna  dutela  erakutsiz  askori.  Baliabide  horiei  esker,  museoen  bisitariek 
errazago  ulertzen  dituzte  eta  enpatia  eskuratu  dute.  Adi  egon  beharko  da  hutsaltzeko 
arriskurik  ez  izateko,  aurretiko  hausnarketarik  ez  badago  eta  ekintzak  beharrezko 
zorroztasunaz eta inplikazioz egiten ez badira. 

 
Azpimarratu  behar  da,  gaur  egun,  erakundeen  arteko  eta  nazioarteko  antolaketa  handia 
dugula, eta museoen kopurua  izugarri hazi dela –munduan 55 mila museo  inguru daude, 202 
herrialdetan banatuta, Museums of the World (2010) argitalpenaren 17. edizioaren arabera–. 
Elkarteak, museo‐kontseiluak  eta  profesionalak,  erakunde  publikoak  eta  pribatuak,  sare  eta 
sistema espezializatuak, programak eta arlo horretara zuzendutako politika publikoak ere asko 
ugaritu dira. 
 
 
ZEIN  DIRA  MUNDU  GARAIKIDEAN  MUSEO‐ONDAREAREN  ETA  BILDUMEN  MEHATXU 
NAGUSIAK? 
 
Politikaren ezegonkortasunak eta kultura‐ eta erlijio‐intolerantziak eragindako zailtasunez gain, 
azken  urteetan museo‐ondareari  kalte  handiak  sortu  baitizkiete,  beste  zailtasun  batzuk  ere 
izan dira, hala nola klima‐fenomenoek edo ondare hori egunero babesteko lana gaizki egiteak 
eragindakoak.  Adibidez: ingurumen‐baldintzak ez monitorizatzea; ondarearen dokumentazioa 
ez  kontrolatzea;  erabilera,  paketatze  eta  biltegiratze  desegokiak;  eta  prebentziozko  eta 
zaharberritzeko kontserbazio‐teknika eta metodologiak oker erabiltzea. 
 
Era berean, politika publikoek  jarraipenik ez  izateak,  inbertsio baxuek, giza baliabide nahikoa 
ez  izateak  eta  prestakuntza  gutxikoa  izateak,  plangintza‐gabeziak  eta  administrazio‐egitura 
eskasek arrisku handian jartzen dute museo‐ondarearen eta bildumen gizarte‐funtzioa. 
 
ZER EGIN BEHAR DA MUSEO‐ONDAREA ETA BILDUMAK BABESTEKO ETA SUSTATZEKO? 
 

Museo‐ondareak eta bildumek zeregin garrantzitsua betetzen dute memoria, kultura‐
nortasunen sendotzea eta demokraziaren indartzea helburu dituzten politika 
publikoetan. 
 
Gizartearentzat egokia bada soilik sendotzen da edozein politika publiko. Horregatik, 
beharrezkoa da museo‐ondarearen eta bildumen balioespena, zaintza eta hedatzea 
sustatzea, gizarteratzeko eta herritartasuna eraikitzeko bidetzat hartuz. 
 
Museo‐ondarea eta bildumak zaintzeko eta sustatzeko beharrezkotzat jotzen ditugun 
ekintza nagusiei buruz eztabaidatu nahi dugu. Gure lurraldean, eta, batez ere, 
Donostian, zer egiten ari den jakin nahi dugu. 
 
INFORMAZIO GEHIAGO LORTZEKO 
 
Jéssica Domínguez Gómez 
Garapenerako kultura‐teknikaria 
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UNESCO Etxea ‐ Euskal Herriko UNESCO zentroa 
 


