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SARRERA 
 
MUSEOAK ETA BILDUMAK, HAIEN ANIZTASUNA ETA GIZARTEAN DUTEN 
EGINKIZUNA BABESTEARI ETA SUSTATZEARI BURUZ UNESCOK EMANDAKO 
GOMENDIOAREN AURKEZPENA ETA NONDIK NORAKOAK  
Jessica Domínguez, UNESCO Etxea 
 
2015eko azaroaren 17an onartu zen UNESCOren 38. Batzar Nagusian, aho betez 

onartu ere, Museoak eta bildumak, haien aniztasuna eta gizartean betetzen duten rola 

babesteko eta sustatzeko gomendioa.  Dokumentu horrek berebiziko garrantzia du, 

kontuan hartuta berariaz eta soilik museoei buruz onartutako azkeneko nazioarteko 

tresna 1960koa zela. 

 

Gomendio ez-lotesle horrek estatu kideei ohartarazten die zeinen garrantzitsua den 

museoak eta bildumak zaintzea eta sustatzea, eta hainbat bide eta neurri zehazten 

dizkie museo eta bilduma horien garapen iraunkorrean lagun dezaten; besteak beste, 

ondarea kontserbatzea eta sustatzea; kultura-aniztasuna sustatzea; jakintza zientifikoa 

transmititzea eta hezkuntza-politikak garatzea; prestakuntza jarraitua; gizarte-kohesioa; 

eta sormen-industriak eta turismoaren ekonomia bultzatzea. 

 

Gomendio horrek azpimarratzen du oso garrantzitsua dela bildumen inbentarioa 

egitea, museoen funtsezko funtzioetako bat den aldetik, eta beste zenbait gai jorratzen 

ditu, hala nola globalizazioa, garapen ekonomikoa, informazioaren eta 

komunikazioaren teknologiak eta museoek gizartean duten eginkizuna. Era berean, 

museoen sareak babesteko eta haien arteko lankidetza eta elkarlana sustatzeko 

eskatzen die estatuei eta museoei beraiei. 

 

Zein da museoen definizioa eta zein dira haien funtzio nagusiak Gomendioaren 

dokumentuan jasotakoaren arabera? Zer garrantzi dute museoen bildumek?  Zer 

eginkizun betetzen dute museoek gaur egun eta zer-nolakoa izan beharko luke 

etorkizunak? Zein dira ondare museologikoaren eta bildumen mehatxu nagusiak 

mundu garaikidean? Zer ekintza behar dira ondare museologikoa eta bildumak 

zaintzeko, gordetzeko eta sustatzeko? 
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ZERGATIK EZARRI DU UNESCOK BESTE TRESNA ARAUEMAILE BAT? 

 

1950eko hamarkadatik UNESCOk eta nazioarteko beste erakunde batzuek hainbat 

tresna arauemaile onartu dituzte, eta horietan, modu batera edo bestera, museoak ere 

aipatzen dira. Alabaina, Museoak jende guztiarentzat eskuragarri eta irisgarri egiteko 

bitarteko eraginkorragoei buruzko gomendioaz geroztik (1960koa da dokumentu hori), 

ez dugu izan tresna espezifikorik. 

 

UNESCOren zenbait tresna arau-emailetan aipatu izan dira museoak, eta horien 

artean hauek nabarmendu ditzakegu:  

 

- Gatazka armatuetan kultura-ondasunak babesteari buruzko konbentzioa (1954). 

- Arkeologia-indusketetan aplikagarri diren nazioarteko printzipioei buruzko gomendioa 

(1956). 

- Kultura-ondasunen inportazioa, esportazioa eta eskualdatzea debekatzeko eta 

saihesteko bitartekoei buruzko gomendioa (1964). 

- Kultura-ondasunen inportazioa, esportazioa eta eskualdatzea debekatzeko eta 

saihesteko bitartekoei buruzko konbentzioa (1970). 

- Maila nazionalean ondare kulturala eta naturala babesteari buruzko gomendioa (1972). 

- Munduko ondare kulturala eta naturala babesteari buruzko konbentzioa (1972). 

- Kultura-ondasunen nazioarteko trukeari buruzko gomendioa (1976). 

- Kultura-ondare mugikorrak babesteko gomendioa (1978). 

- Kultura tradizionala eta herri kultura babesteari buruzko gomendioa (1989). 

- Munduko itsaspeko ondare kulturala babesteari buruzko konbentzioa (2001). 

- Kultura-ondare ez-materiala babesteko konbentzioa (2003). 

- Kultura-adierazpenen aniztasuna babestu eta sustatzeari buruzko konbentzioa (2005). 

 

Behar-beharrezkoa zen, beraz, tresna propio bat sortzea, ondare museologikoaren eta 

bildumen berezitasunei erantzuteko, baita gizarte garaikideei erantzuteko ere. 

Nazioarteko tresna arauemaile berri honek eragin onuragarria izango du ondare 

museologikoa eta bildumak zaintzeari eta sustatzeari buruzko eztabaida zabalduko 

duten programak garatzeko. Horretarako, tresna honek aintzat hartzen ditu 

Museologiaren esparruan azken berrogei urteotan izan diren kontzeptu eta jardunen 

aldaketak, eta museoek eta bildumek erronka garaikideei buru egiteko erronka 

horretan dituzten galderei erantzuteko ahalegina egiten du. 
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ZER EGINKIZUN BETETZEN DUTE MUSEOEK GAUR EGUN ETA ZER-NOLAKOA 

IZAN BEHARKO LUKE ETORKIZUNAK?  

 

Museoak gizartean eta komunitateetan txertaturik daude eta, alde horretatik, tresna 

estrategikoak dira komunitate horien garapenerako, herritarren jarduna bermatzen 

duten heinean. 

 

Era berean, museoek bultzada ematen diete herritarrei kultura-ondasunak eskura 

ditzaten, eta gizabanakoen nahiz komunitatearen gaitasuna akuilatzen dute beren 

berezitasun kulturalaren kontzientzia hartzera, eta, hala, eragile aktibo bihurtzen 

dituzte transformazio historikoko prozesuetan. 

 

Museoek erraztu egin behar dute ezagueren transmisioa, ezaguera horiek hobeto 

ulertzen lagundu behar dute, diziplinak hizkuntza errazean emanez, eta jakintza hori 

gizarteko profil guztientzat eskuragarri eginez.  

 

Teknologia berriek ematen duten laguntzari esker, museoek ezusteko komunikazio-

bideak zabaldu dituzte bisitariekin, askoz ahalmen pedagogikoa handiagoa lortu dute 

eta harridura eta zirrara sortzeko ahalmena izan dezaketela ikusi dute museo askok. 

Baliabide horiek erraztu egin dute museoetako bisitarien ulermena eta enpatia eta, 

beraz, soka horri tenkatuta eutsi beharko zaio, gai honetan hutsalkerietan ez jausteko. 

Eta horretarako, ezinbestekoa izango da aldez aurretik hausnartzea eta ekintzak 

beharrezko zorroztasunez eta inplikazioz gauzatzea. 

 

Nabarmentzekoa da gaur egun museoen arloan erakunde-arteko eta nazioarteko 

antolaketa oso handia dela eta museoen kopurua izugarri ari dela hazten: munduan 55 

mila museo inguru daude 202 herrialdetan banatuta, Museums of the World 

argitalpenaren 17. edizioaren arabera (2010). Era berean, izugarri handitu da esparru 

horretan diharduten elkarte, museo-batzorde eta profesional, erakunde publiko eta 

pribatu, sare eta sistema espezializatuen kopurua, bai eta arlo horretara bideratutako 

programa eta politika publikoen kopurua ere. 

 

 

ZEIN DIRA ONDARE MUSEOLOGIKOAREN ETA BILDUMEN MEHATXU NAGUSIAK 

MUNDU GARAIKIDEAN? 
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Ezegonkortasun politikoa eta intolerantzia kultural eta erlijiosoa kalte handiak sortzen 

ari da azken urteotan ondare museologikoan, eta, ezegonkortasun eta intolerantzia 

horren ondorioz sortutako zailtasunez gain, badira beste batzuk ere, hala nola klima-

arazoen eraginez sortutakoak edo ondare hori babesteko eguneroko lana modu 

desegokian egiteak eragindakoak.  Izan ere, zenbaitetan, inguruneko baldintzak ez dira 

monitorizatzen, ondareen dokumentazioaren kontrola falta da, erabilera, paketatzea 

eta biltegiratzea ez dira egokiak, prebentziozko kontserbazio- eta zaharberritze-

teknikak eta metodologiak ez dira ondo erabiltzen, etab.  

 
Era berean, politika publikoen jarraitutasunik ezak, inbertsio urriek, giza baliabideen 

eskasiak eta kalifikazio faltak, plangintzarik ez izateak eta administrazioko egituren 

gabeziak izugarri baldintzatzen eta mugatzen dute ondare museologikoaren eta 

bildumen eginkizun soziala betetzea. 

 
ZER EKINTZA BEHAR DIRA ONDARE MUSEOLOGIKOA ETA BILDUMAK 

ZAINTZEKO, GORDETZEKO ETA SUSTATZEKO? 

 

Ondare museologikoak eta bildumek eginkizun garrantzitsua dute memoriaren 

eskubidea bermatzera, kultura-identitateak finkatzera eta demokrazia sendotzera 

bideratutako politika publikoetan. 

 

Gizarteak bereganatzen dituen heinean baino ez dira finkatzen politika publikoak. Hori 

dela eta, beharrezkoa da ondare museologikoaren eta bildumen balorazioa, 

kontserbazioa eta hedapena sustatzea, herritarrak gizarteratzeko eta herritartasun hori 

sortzeko bitartekoak eta tresnak diren aldetik. 

 

Ondare museologikoa eta bildumak kontserbatzeko eta sustatzeko beharrezkotzat 

jotzen ditugun ekintza nagusiei buruz eztabaidatu nahi dugu. Gure lurraldean eta batez 

ere Donostian zer egiten ari den jakin nahi dugu. 

 

Eta horri guztiari buruz eztabaidatzeko, aditu hauek izango ditugu, Donostiako hainbat 

museotako profesionalak guztiak. 

Haiei guztiei eskerrik asko. Has gaitezen, beraz. 

ONDARE MUSEOLOGIKOAREN ETA BILDUMEN MEHATXU NAGUSIAK MUNDU 
GARAIKIDEAN 
Susana Soto, San Telmo Museoa  
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Mahai-inguru hau egin aurretik eman zitzaigun dokumentuan gaiaren nondik norakoak 

azaltzen ziren, eta museoek eduki zitzaketen mehatxu fisikoak eta mehatxu 

instituzionalak aipatzen ziren. 

 

Fisikoei dagokienez, azken urteotan agerikoak dira arrazoi erlijiosoengatik edo 

bestelakoengatik pertsonen arteko gorrotoa sortzen duten gatazka belikoen ondoriozko 

mehatxuak, horien ondorioz ondarea eta, beraz, museoak eta horietan gordetzen diren 

bildumak suntsitzen baitira. Orobat, begien bistakoak dira naturako hondamendien 

ondorioz sortzen den suntsiketa fisikoak ere. 

 

Hala ere, arreta handiagoz aztertuko ditut mehatxu instituzionalak; hau da, museo 

batek bere lana egiteko behar dituen baliabide eta bitartekoekin zerikusia dutenak. 

Alderdi hori gure museoaren errealitatearekin lotzen saiatuko naiz. Hainbat urtetan 

museo bati ez bazaio kontu egiten, ondorioak nabarmenak dira: bildumak ez dira behar 

bezala kontserbatzen, giza taldeak ez du behar adinako kalifikaziorik eskuratzen, 

bisitariak gutxitu egiten dira, etab. 

 

UNESCOren Gomendioaren dokumentuan “iraunkortasuna” aipatzen da. Alde 

horretatik, gure inguruan nabarmena da “Gordailua” zentroak Gipuzkoako ondarearen 

kontserbazioa bermatzeko egiten duen lana. Kasu honetan, uste dut erakundeek 

elkarren artean egin dutela lan, konponbide iraunkor bat lortzeko eta ondare horrek 

eskatzen duen guztia bermatzeko. 

 

Jorratu nahiko nukeen beste gaietako bat honako hau da: ohiko diziplinetatik kanpo 

geratzen diren beste ondare mota batzuen zaintza eta babesa. San Telmo, hasiera 

batean, Euskal Herriko landa-eremuetako bildumen gordailu izan zen batez ere, une 

hartan arriskuan baitzeuden. Alabaina, museoaren diskurtsoa berritu den honetan, 

begien bistakoa da bestelako bizimodu batzuk (hirikoa, industria girokoa, etab.) erakuts 

ditzaketen beste bilduma batzuk falta direla. Eta horrek hainbat gogoeta eta galdera 

sortzen dizkit: Zer da ondarea? Zer ez da? Zer kontserbatu behar dugu eta zer ez? 

 

Mundu globalizatu honetan kultura-ondarea bereiztea da museoek duten beste 

zailtasun nagusietako bat. Gizarte gero eta globalizatuago honetan, San Telmoren 

tankerako museoek gero eta zailago dute kultura-ondarea zer den eta zer ez 

identifikatzea. Dokumentuak berak aipatzen du museoek gizarte baten identitatea eta 

aniztasuna gorde eta babestu behar dutela, baina gaur egun ondare hori zehaztea eta 

erabakitzea oso zaila egiten da, ondarearen neurria askoz handiagoa delako.  
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ZER EKINTZA BEHAR DIRA ONDARE MUSEOLOGIKOA ETA BILDUMAK 
ZAINTZEKO, GORDETZEKO ETA SUSTATZEKO?  
Soco Romano, Untzi Museoa 
 

Museoen sustapenaren alderdia jorratuko dut batez ere, sustapena eta hedapena 

museoak gizartera hurbiltzeko kontzeptutzat harturik, eta Untzi Museoan alderdi horiek 

nola bizi izan ditugun azalduko dut. 

 

ICOMek egiten duen museoen definizioa guztiz baliozkoa da oraindik ere, nire iritziz; 

hau da, “museoak erakunde iraunkorrak” dira. 

 

Europan 1960ko hamarkadaz geroztik, eta, Espainian, arrazoi politikoak zirela medio, 

beranduxeago, museoen eta bisitarien arteko erlazioa aldatuz joan da. Bigarren 

hezkuntzako eta unibertsitateko ikasleak, turistak, hirugarren adineko pertsonak… 

askotarikoak izan dira eta dira museoetara bertaratzen diren bisitariak.   Bilakaera bat 

antzematen da bisitarien eta museoen arteko erlazio horretan. Urteen joanean apenas 

aldatu dena da emakumeak direla museoak gehien bisitatzen dituztenak. 

 

Museoak, gainera, ikerketa-zentroak ere badira, nahiz eta alderdi hau bigarren maila 

batean geratu den azken urteotan. 

 

Museoetara joaten den jendea askotarikoa da, eta, horrenbestez, beharrezkoa da 

publiko hori hobeto ezagutzea. Hain zuzen, museologiaren arloan beste espezialitate 

bat bihurtu da hori: bisitariak aztertzea, alegia. 

 

Edukiak gizartera zabaltzea, eskuragarriago eta ulergarriago egitea, hori litzateke 

museoen gaur egungo helburuetako bat. Museoak zabaltzea, beste pertsona batzuk 

horietara irits daitezen, eta gaiak ere zabaltzea, beste hainbat pertsona erakartzeko. 

Hala, generoari buruzko gai zehatzak jorratzea litzateke aukeretako bat. 

 

Bestalde, teknologiak eragin handia izaten ari dira museotan, baina hain azkar doaz 

ezin baita kalibratu zer ari den gertatzen. 

 

Uneotan, museoak ez dira hezkuntzarako, ikerketarako edo hedapenerako zentro 

soilak; areago, gaur egun parte hartzeko eta sortzeko zentroak dira, laborategiak, 

edukiontzi soil baino gehiago. 
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Oso mundu lehiakorrean bizi gara eta erronka handiei erantzun behar diegu, 

errentagarriak eta zorrotzak izatea eskatzen baitzaigu, turismo-industriaren parte izan 

gaitezela eta gure komunitateak errespeta gaitzala, eta hori neurtzeko modu bakarra 

urteko bisitari kopurua da, alde batera utzita jarritako enpeinua, egindako ahalegina eta 

prestatutako edukien kalitatea.  

 

Untzi Museoak hezkuntza-sistema formalarekin eta turistekin egin izan du lan 

hasieratik, baina beharrizan zehatzak dituzten taldeei ere arreta berezia eskaini izan 

diegu eta eskaintzen diegu. Gautena Elkartetik (autismoari arreta eskaintzen dion 

elkartea), gizakia proiektutik, espetxetik eta beste hainbat elkarte eta kolektibotatik 

datozen pertsonei. 

 

Museoek ikerlanen eta erakusketen bidez hedatzen dute beren ondarea eta edukia, 

baina guretzat oso garrantzitsua izan zen itsas ondarea berreskuratzen hastea. Hala, 

1991. urtean, Untzi Museoak sare zabal bat antolatu zuen tokiko beste museo 

batzuekin, guztien artean zenbait ontzi kontserbatu ahal izateko, gainerakoan itsasoan 

hondoratzera kondenaturik baitzeuden ontzi horiek.   Ordura arte ezin zen halakorik 

egin; izan ere, itsasontziak lanerako tresnak ziren baina ez kultura-ondareko 

elementuak. 

 

Hala, ontzi horiek ondareko elementu gisa iritsi ziren museora, eta ekarpen hori 

museoa gizarteratzeko modu bat izan zen. Hainbat ekitaldi egin ziren tokiko 

komunitatearekin eta auzoko bizilagunekin, haiei aitortza egiteko eta ondare hori 

berreskuratzearen poza sozializatzeko.  

 

Untzi Museoarentzat oso garrantzitsua da kokagunea, Donostiako kaia alegia, eremu 

txiki horretan biltzen baitira arrantzaleak, kofradia, bizilagunak, tabernak, gobernu-

portuak, aquariuma, etab. Espazio oso txikian hainbat interes batzen dira.  

 

Untzi Museoa izan zen Donostiako kaiko eremu horretara iristen azkena, eta horregatik 

garrantzitsua izan zen lekua hartzen jakitea.  

 

Museoak 500 metro koadro ditu doi-doi, eta hori dela-eta, jarduerak museotik kanpora 

ateratzen ditugu, moilara edo auzora, bizilagunek bere senti dezaten. Hala, esate 

baterako, gure hormak erabiltzeko proposatu genien grafiti egileei, kultura-ondasunen 

legez kanpoko trafikoaren aurkako irudiak margo zitzaten. 
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Tokiko komunitatearekin lan egiteko eta transmisiorako beste modu bat belaunaldi-

arteko tailerrak dira; iraganean itsasontziko makinista, kapitain, arrantzale, saregile eta 

abar izandakoekin egiten ditugu tailer horiek.  

  

Azkenik, nabarmendu nahiko nuke Untzi Museoak jada ez dituela erakusketa 

iraunkorrak, ibilbide luzekoak baizik; hau da, bilduma horiek beste museo batzuetatik 

datoz eta hainbat hilabete egiten dituzte gurean eta, ondoren, beste museo batzuetan 

jarraitzen dute bidea egiten. Horren adibide da aurki abiatzekotan garen erakusketa, 

ezgaitasunen bat duten pertsonek sorturikoa. Ekimenak, gainera, kulturako aktibo gisa 

haien rola bistaratzeko ere balio izan du.  
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ZER EGINKIZUN BETETZEN DUTE MUSEOEK GAUR EGUN ETA ZER-NOLAKOA 
IZAN BEHARKO LUKE ETORKIZUNAK?  
Cristina Aguirre, Museum Cemento Rezola  
 

Niri, ICOMen definizioa luzeegia iruditzen zait, zeregin asko samar eransten zaizkie 

museoei. Nago museo bakoitzak funtzio batzuen edo beste batzuen alde egin behar 

duela. 

 

Zer eginkizun sozial eta erabilera dute museoek? 

 

1980ko hamarkadan, bestelako kultura-gune batzuk sortu ziren, eta, horrenbestez, 

museoek aurreko funtzio guztiez gain, beste hori ere hartu zuten, kultura-gune 

izatearena. 

 

Gogoeta egin beharko genuke guztien funtzioak ondo banatuta dauden kultura-

esparruan. 

Herritarren kultura-jardueretako bat museoak bisitatzea da. Gaur egun, ordea, 

museoetara datozenak ez datoz bisitatzera, gauzak egitera baizik. Hori dela eta uste 

dut museoen funtzio SOZIALA aldatzen ari dela. Nire iritziz arreta jarri behar diogu 

museoek hezkuntzan eta komunitatearen zerbitzuan betetzen duten funtzioari. 

 

Uste dut museoek erantzukizuna dutela museo-museo izan ez arren, haien inguruan 

dauden gune eta zentroekiko.  

 

 Dudarik gabe, museoek funtsezko eginkizuna dute gizartean ezaguerak sortzeko 

lanean eta ikaskuntza jarraituan, eta ekarpen handia –batzuetan gutxietsia– egiten 

dute garapen ekonomikoan.  

 

1980ko hamarkadan, museoak gune solemneak, isilak, urrunak, aspergarriak eta 

eskuraezinak ziren.  Aspaldidanik, ordea, beste era batekoak dira. Orain topaleku, 

ekintzarako gune, identitate-sinbolo eta harrerako espazio dira, edo derrigorrez bisitatu 

beharreko lekuak, turista izanez gero.  Horren ondorioz, aldatu egin da museoetara 

joaten diren bisitarien kopurua. Bestelako esperientziak bizitzeko lekuak bihurtu dira, 

eta horietan herritarrek zer edo zer berria aurkitu nahi dute. Hizkuntza demokratizatu 

egin da. 
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Hala ere, gogobetetze-mailari buruzko inkestetan, erantzunak era askotakoak dira: 

batzuen iritziz estimulatzaileak eta oso beharrezkoak dira, eta beste batzuen arabera, 

aspergarriak.  Batzuek sartu nahi izaten dute, eta beste batzuek ez, ulertzeko zaila 

izango delakoan. 

Zer balioren arabera nabarmentzen dira museoak beste kultura-guneen aldean? 

Giroak eta soseguak jarrera positiboa sortzen dute gugan, batzuetan aukera ematen 

digute iraganarekin lotura egiteko eta argibideak ematen dizkigute oraina ulertzeko. 

Museoek aukera ematen dute jatorrizko iturriekin harreman zuzena izateko. 

Baliabideak ematen dituzte bildumak ulertzeko eta ederresteko, ikasitakoa ezbaian 

jartzeko, esperimentatzeko. 

 

Hezkuntzak museoen beharra du oso eginkizun sinplerako: errealitatearekin lotura 

sortzeko.  Ikasgelako edukiak kalera ateratzen dira. Museoetako hezkuntza-eremuak 

esperimentazio pedagogikorako gune bihur daitezke. 

 

Museoek erantzukizuna dute beren lurraldeko ondarearekiko, eta, horrenbestez, hezi 

egin behar dituzte bisitariak, hauek errespetu handiagoz joka dezaten inguruan duten 

ondarearekiko. 

 

Museoek erantzukizuna dute beren komunitateko ondarearen gaineko hezkuntzan. 

Lokarriak bizikidetzaren bidez sortzen dira, eta, horren ondorioz, museoek 

komunikazio-estrategia egokia izan behar dute herritarrak erakartzeko, hezkuntza-lana 

eskolaz harago zabaltzeko eta familiak hezteko zeregin horretan laguntzaile 

bihurtzeko; izan ere, museoak leku ezin hobeak izan daitezke beste familia batzuekin 

partekatzeko, eta batez ere haietan aisialdiko proposamen erakargarriak eta 

kalitatezkoak garatzeko. 

 

Museoak sormenerako guneak ere badira. Konektagarritasun digitalaren bidez 

aldatzen ari da museoetan transmititzeko modua. Gaur egun zuzenean transmititzen 

da. Museoen erabiltzaileak, aldiro, kontsumitzaile ere badira; kontsumitzaile eta 

ekoizle, biak batera.Museoek ingurune dinamikoak eskaini behar dituzte erabiltzaileek 

nahiz profesionalek balio anitzeko tresnak aurki ditzaten beren beharrizanei eta kezkei 

erantzuteko.  

 

Museoen beste erronketako bat komunitaterako eragile garrantzitsu bihurtzea da. 

Komunitate horiek identifikatzeko betebeharra dute museoek, bi aldeen arteko bat-
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egitea elkarrekin diseinatzeko eta eraikitzeko, gizarte-kohesiorako eta eraldaketarako 

tresna izateko. 
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ZER EGINKIZUN BETETZEN DUTE MUSEOEK GAUR EGUN ETA ZER-NOLAKOA 
IZAN BEHARKO LUKE ETORKIZUNAK?  
Esther Irigaray, Aquarium 
 

Aquariuma historian zehar eraikitakoaren emaitza da gaur egun. Museoaren misioa 

gizartea sentsibilizatzea eta kontzientziatzea da itsas ingurunea zain dezan, eta, 

horretarako, ozeano eta itsasoetako fauna eta landarediaren ikerketa eta 

kontserbazioa sustatzen du, batez ere Kantauri itsasokoa, bertakoa. Orobat, 

Aquariumaren xedea da gure itsas eta arrantza memoria hedatzea, gure nortasuna 

modu esanguratsuan erakusten duten bildumak gordez, erakutsiz eta hedatuz.  

 

Aquiariuma 1908an eratu zen, eta ez zen sortu animaliak erakusteko soilik, 

itsasontzien eraikuntzak erakusteko ere bai. Horrez gain, eginkizun sozial garrantzitsua 

ere bete zuen garai hartan, itsasoan hiltzen ziren arrantzaleen umezurtz eta alargunen 

beharrizanak ere bete baitzituen. 

 

Gaur egun, hasierako espirituari eusten diogu, eta itsasoarekin zerikusia duen oro 

berreskuratzeko eta itsasoarekin lotura duten artisten jarduerak sustatzeko ahalegina 

egiten dugu.  

 

Untzi Museoak egiten duen moduan, bizilagunen parte-hartzea eta atxikimendua 

bideratzeko jarduerak ere izaten ditugu. Adibidez, udan tailerrak egin genituen 

gazteekin, kaiaren inguruko lanbideen berri jakin zezaten. Haien historiaren berri 

emateaz gain, portuko biztanleen memoria gordetzea izen zen tailer horien 

helburuetako bat. 

 

Hezkuntza-arloan, 7 bisita gidatu desberdin ditugu. Batzuk historiari lotuagoak dira, 

beste batzuk arrainen ingurukoak, etab.  

 

Museo bakoitzak duen misioa gorabehera, gune hauek lotura hori ezarri behar dute 

kanpokoarekin, ikertu egin behar dute gure ingurunea, berreskuratu egin behar dute 

gure inguruneko ondarea. 

 

Zer eginkizun izan behar duten museoek etorkizunean? Gizarteak ematen diguna. 

Proaktiboak izan beharko dugu gizarteak zer eskatzen digun ulertzeko. 
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Gai izan beharko dugu ondare materiala eta ez-materiala gordetzeko. Kontzientziatu 

egin beharko ditugu herritarrak etxean duten antzinako edozer gauza ondare izan 

daitekeela. 

Web gunearen bidez jakintza partekatzea gardentasun-ariketa da eta denok egin 

beharko genuke, munduko edozein ikerlarik informazio hori eskuratzeko modua izan 

dezan. Eta gai izan behar dugu, orobat, bertako beste museo batzuekin elkarlanean 

proiektuak gauzatzeko.
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SORMEN-ZENTROAK, SORMENA ETA KULTURA ESKURATZEKO BIDEA 
BULTZATZEKO GUNE DIREN ALDETIK   
Ane Rodríguez Armendariz, Tabakalera 
 

Tabakalera da beharbada kasurik desberdinena; izan ere, ez dugu ondarerik, ez dugu 

bildumarik eta, horrenbestez, erakunde gisa geneukakeen misioa bestelakoa da. 

 

Hor dago arte garaikidearekin lan egitearen zailtasuna. Era askotako hainbat proiektu 

biltzen dira eraikin berean, eta, aldi berean, Tabakaleraren beraren kultura-egitasmoa 

ere hor dago. 

 

Zer egiten da sormen-zentro honetan? Hau da, zer ekarpen egiten zaio ondoren 

ondare bihurtuko litzatekeenari? 

 

Gure zailtasun eta arazoak besteen oso antzekoak dira. 

 

Gune zientifikoak eta hedapenekoak gara eta herritarrak erakartzea da gure xedea. 

 

Helburu nagusia: artistei profesional izateko bidean laguntzea eta ekoiztea. Museoen 

helburu nagusia kontserbazioa denez, arte-zentroena sormena da, artistek ikertzeko, 

bere burua prestatzeko eta sortzeko leku bat dezaten. Prozesu horretan bidelagun 

izatea da gure egitekoa. 

 

Tokiko testuinguruan egon eta jardun behar dugu, baina baita nazioarteko 

testuinguruetan ere. Pertsona guztiek ulertuko duten hizkuntzan. Tokikoa, bertakoa 

izateak ez du esan nahi nazioarteko izateari utzi behar diogunik, eta alderantziz, 

nazioarteko izateak ez du tokikoa ahazten dugunik adierazi nahi. 

 

Tabakalerak bertako artisten nazioarteko egonaldiak sustatzen ditu. Eta, aldi berean, 

Tabakaleran jarduten duten bertako artistek nazioarteko beste egoiliar batzuekin 

partekatzea ere bai. 

 

Tabakaleraren beste oinarri soziala honako hau da: alde zientifikoa alde sozialera nola 

eramaten dugun. Egoera kalteberan dauden gizarteko taldeekin lan eginez.  

 

Gune hauek kritikarako eta gogoetarako lekuak dira –halaxe dira museoak ere–, eta 

alde horretatik nabarmena da haien garrantzia.  
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Bitartekaritzarako espazioak ditugu ikastetxeak erakartzeko. Bisita-solasaldiak egiten 

ditugu, interpretazio bakar bat egon ez dadin.  

 

Zer leku du alderdi sozialak Tabakaleraren gisako sormen garaikideko zentroetan? 

Hainbat lankidetza-proiektu egiten dira ikastetxeekin, baita udalekin ere, arterako 

espazioak aldarrikatzeko. 

 

Ubik-en, Tabakalerako sormen-liburutegian, amateurrek sormenerako baliagarri izan 

ditzaketen hainbat lanabes eta txoko ditugu. Eremu horien asmoa da erabiltzaileak 

tresna horiekin ohitzea eta trebatzea, ondoren gune profesionalagoetara igaro ahal 

izan dezaten. Tabakaleran lantzen diren beste eremu batzuetarako zubia da. 

 

Honelako zentro batean, liburutegiak demokratikoa izan behar du, erabiltzaile guztiek 

izan behar dute aukera kultura eta sormenerako tresnak eskuratzeko eta baliatzeko. 


