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EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKOAREN INAUGURAZIOA 

 
 
 
Iñigo Urkullu lehendakariak Euskadiko Artxibo Historikoa inauguratu du gaur 
goizean; artxibo horrek Euskadiren kultura ondasuna zaintzea eta zabaltzea du 
helburu. 
 
Bilboren erdigunean  dago eraikina eta 11 solairu ditu (4 lur azpian), Euskadiren 
oroimen historikoa zaintzeko eta zabaltzeko baliabide aurreratuenez 
hornitutakoak. Artxiboak, oraingoz, Eusko Jaurlaritzaren Artxibo Historikotik 
(1936-1979) jasotako dokumentu-funtsak dauzka barnean, baita zenbait familia, 
partikular eta gizarte mugimenduren artxibo-funtsak ere, baina azken 
hamarkadetan sortutako dokumentu historikoak eta Euskal Autonomia 
Erkidegoari eskualdatutako zerbitzuetatik datozen funtsak ere jasoko ditu 
apurka-apurka aurrerantzean.  
 
 

1. Eraikina 
 
 
Eraikina zenbakitan 
 
Lur-arrasaren gaineko solairuak: Beheko solairua gehi 6 altuera 
Lur-arrasaren azpiko solairuak: 4 soto 
Eraikitako azalera guztira: 8.542 m2 
Lur-arrasaren azpiko azalera 5.415 m2 
Artxiboko gordailuen edukiera osoa: 20 kilometro lineal. 
 
Deskribapena 
 
Eraikina Diaz Haroko Maria kalean dago, Bilboko kale nagusitik gertu. 
 
Solairutan antolatuta dago eraikina, haren erabileretara jotzeko kontrol mailaren 
arabera: 
 
Beheko solairuan, lehen solairuan eta sotoaren zati batean sarbide libreko 
erabilera publikoak daude: atari nagusia, harrera-lekua, erakusketa-areto 
batzuk eta ekitaldi-aretoa; azken hori funtzio anitzeko eremu gisa ere erabil 
daiteke. Beheko solairuko atariaren bidez, uharte-patioko lorategirako sarbidea 
dago; hainbat erabilera hartzeko pentsatutako esparrua da, hala nola aire 
zabaleko erakusketak, irakurketa-gunea edo proiekzioak. 
 
Bigarren solairuan, irakurtzeko eta kontsultatzeko gela dago (bakarka edo 
taldean lan egiteko); edonor sar daiteke gela horretan. 
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Lur-arrasaren gaineko gainontzeko solairuetan, administrazio-guneak, 
laborategiak eta dokumentuak tratatzeko lokalak daude; erabilera pribatukoak 
dira horiek, baina erabiltzaileak sar daitezke hezkuntzako eta kultura zabaltzeko 
programetara.   
 
Lur-arrasaren azpian, dokumentu-gordailuak, instalazio-gelak eta aparkalekua 
daude; horiek ere erabilera pribatukoak dira. Gune horiek zuzeneko sarbidea 
dute kaletik auto-jasogailu baten bitartez. 
 
Proiektuan, beirazko fatxada nagusi bat jaso da; eraikinaren pertzepzioa 
areagotzen duen bibrazio handia du, kalearen lautasuna hausteko eta 
kokapena nabarmentzeko. Gardentasun handia bilatzen da, kanpotik ulertu 
ahal izateko eraikinak nola funtzionatzen duen eta nola egituratzen den. 
Euskadiko dokumentu-ondaretik hautatutako hitz eta testuetatik hartutako 
grafiekin serigrafiatuta dago bigarren azaleko beira; ondare horren aniztasuna 
eta aberastasuna islatu nahi dira era horretan, eta, gainera, eraikina ez dadin 
izan toki hermetiko, pribatu bat edota herritarrei ez dagokiena. 
 
Artxiboko gordailua da lehen hiru sotoen erabilera nagusia; 20 kilometro 
apalategiko edukiera du. Airea girotzeko instalazioa dago bertan, tenperatura 
zein hezetasuna kontrolatzeko, bai eta sutetatik babesteko sistema bat ere, 
lainoztatutako ura erabiltzen duena.  
 
2. Artxibo Zerbitzuaren funtzioak 
 
EAH-AHEk lau funtzio mota nagusi betetzen ditu: 
 
– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren agiri historikoen gordailua: 

kontserbazioa, zaintza, kudeaketa eta hedapena. 
 
– Dokumentu eta erreferentziazko balioagatik Euskadirentzat bereziki 

garrantzitsuak diren agiri historiko pribatuen gordailua.  
 
– Euskadiko artxibo publiko eta pribatuen sistemako buruaren eginkizunak 

garatzea. 
 
– Hainbat eragilerekin (hezkuntza-sistema, museoak, liburutegiak eta gainerako 

eragileak) elkarlanean aritzea Euskadiko memoria historikoa ezagutzeko 
eta zabaltzeko. 

 
Eusko Jaurlaritzak eta mendeko erakundeek 1936tik sortu eta bildutako agiri 
historikoak zaintzen eta zabaltzen ditu EAH-AHEk batez ere, gordailu gisa. Agiri 
horiek hainbat jatorri dituztenez, dokumentu-funtsen tamaina, jatorri eta osaera 
osoa aldian-aldian handitzen da; horrenbestez, gehitu berrien eta 
kontserbatutako funtsen osaeraren berri ematen du artxiboaren webguneak.  
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Halaber, erakundeen, familien eta partikularren agiriak ere gordetzen ditu EAH-
AHEk. Agiri gehienak deskribatuta, antolatuta eta digitalizatuta daude, eta 
eskuragarri gure web-atarian. 
 
3. Dokumentu-funtsak 
 
EAH-AHEk bi dokumentu-funts mota izango ditu inaugurazioan: 
 

a) Euskadiko Jaurlaritzaren artxibo historikoa (1936-1979); horretara 
sektore publikoko sailen, erakundeen eta zerbitzuen artxibo historikoen 
beste funts batzuk gehitzen hasi gara. 0,7 km apalategi. 
 
b) Familien, partikularren eta gizarte-mugimenduen artxibo-funtsak. Orain 
arte, XIV.-XX. mende arteko agiriak dituzten 22 funts; 0,3 km apalategi 
guztira. 

 
Arian-arian, Euskadiko Artxibo Historikora eramango da azken hamarkadetan 
sortutako Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Artxibo 
Orokorreko dokumentazio historikoa, bai eta  Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioari eskualdatutako zerbitzu-eskumenen artxibo historikoen funtsak 
ere. 
 
Hauxe da EAH-AHEren balio nagusia: Euskadiko Jaurlaritzaren Artxiboa, eratu 
zenetik (1936) osatutakoa; horren baitan Jose Antonio Agirre (1936-1960) eta 
Jesus Maria Leizaola (1960-74/9) lehendakarien agintaldiak sartzen dira. 
Artxibo hori digitalizatuta dago, eta webgunean kontsulta daiteke. 
 
EAH-AHEren beste dokumentu-gune handia erakundeen, partikularren eta 
familien artxiboek osatzen dute. Honako familia hauei dagozkienak dira funts 
nagusiak: Altzibar, Mitxelena, Irulegi, Colmenares-Likona, Murgia Valde-espina, 
Heriz eta Rotaetxe. Funts horietan Euskal Herriko bazter guztietako, 
penintsulako beste lurralde batzuetako zein kolonien garaiko Amerikako familien 
gorabeheren berri ematen dituzten agiriak daude, XV. mendeko bigarren erditik 
XX. mende hasierara artekoak: gizarte-ohiturak, harreman pertsonalak eta 
ondasun-administrazioa, besteak beste. 
 
4. Herritar eta artxibo-sarearentzako zerbitzuak 
 
Hain zuzen, bere aurkezpen-gutuna izan nahi duen erakusketa eta instalazio 
baten bitartez bultzatzen du eraikinak bere instalazioetan sartzera, eta 
jendearentzat inauguratzen da: «Artxiboak. Guztionak. Guztiontzat». Artxiboko 
sei altxorren bitartez (erakusketa-aretoa) nor garen eta zer egiten dugun atari 
handian azaltzeaz gain, herritarren arreta ere erakarri nahi dugu dokumentu-
ondarearen garrantziaren gainean, bai eta berau kontserbatzeko eta ahalik eta 
egoera onenean  



 

 
 
 
 

 

 4 

LEHENDAKARITZA 
Komunikaziorako Zuzendaritza 
 

PRESIDENCIA 
Dirección de Comunicación 
 

 

 
helarazteko erantzukizun kolektiboaren gainean ere. Halaber, bisitaldi digital 
labur bat ere egingo dugu; horren bidez artxiboko funtsetara zein Euskadiko 
artxibo-sarera xehetasun handiagoz gerturatzeko aukera egongo da. 
 
Herritarrei eskaintzen dizkiegun zerbitzuak haren eskarien hotsera aldatzen 
dira. Hauekin inauguratuko dugu zerbitzua: 
 
4.1. Dokumentazioa kontsultatzea 
 
Edonoren esku dago EAH-AHEn sartzea eta erabilera publikoko instalazioak 
erabiltzea. 
 
EAH-AHEk bi kontsulta-modalitate ditu herritarren esku: 
 
Artxiboaren web-atariaren bitartez, www.eah-ahe.org, artxibo-funtsen 
inbentarioak eta dokumentuen kopia digitala kontsultatzeko. 
 
Aurrez aurre, erabiltzaileen gelan bertan (bigarren solairua). 
 
Digitalizatuta dagoen dokumentazioaren jatorrizkorik ez da emango. 
 
Instalazioek dokumentazioa banaka zein lantaldetan kontsultatzeko aukera 
ematen dute. Horretarako, artxibategiko idazkaritzari eskatu beharko zaio 
baimena, taldean lan egiteko behar diren esparruak erreserbatzeko. Hedapen 
kulturalarekin eta pedagogikoarekin loturiko laneko jarduerei emango zaie 
lehentasuna. 
 
4.2. Aholkularitza 
 
EAH-AHEk kontsultarako eta ikerketarako aholkularitza-zerbitzu bat jarriko du 
erabiltzaileen esku; zerbitzu hori artxiboaren helbide elektronikoaren bidez 
[info@eah-ahe.org], edota instalazioetan bertan gauza daiteke. Gordetzen diren 
dokumentu-funtsen eta Euskadiko Artxibo Sistemako funtsen kontsulta gidatu 
nahi da zerbitzu horren bidez, eta horietara jotzea errazagoa izan dadin. 
 
4.3. Erreprografia 
 
EAH-AHEk erreprografia digitaleko zerbitzu bat du erreproduzituta eta 
webgunean eskegita ez dauden dokumentuen kopia digitalak egiteko. 
 
4.4. Liburutegi osagarria 
 
Erabiltzaileen gelak liburutegi osagarri bat du eta edonor sar daiteke bertan. 
Liburutegi hori artxibistikan, historia orokorrean eta Euskadikoan, eta zientzia 
osagarrietan dago espezializatuta. 
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4.5. Ziurtagiriak 
 
EAH-AHEk dokumentu berezien kopia ziurtatuak emango ditu. Ziurtagiriekin 
batera dokumentuaren kopia digitala ere emango da. 
 
4.6. Kultura-ekintza 
 
EAH-AHEk instalazio egokiak ditu kultura eta hezkuntza arloko hedapen-
programak antolatzeko dokumentu-ondarearen eta artxiboen kontserbazioari, 
hedapenari eta balioztapenari dagokienez (ekitaldi-aretoa, erakusketa-aretoa, 
taldean lan egiteko aretoak). Instalazio horiek arlo horretan jarduten duten beste 
erakunde batzuek erabili ahal izango dituzte, betiere aurretik adierazitako 
helburuekin. 
 
4.7. Artxibo Zerbitzuei laguntzea 
 
Autonomia-erkidegoko artxibo-zerbitzuen aholkularitza tekniko, laguntza 
ekonomiko eta koordinaziorako hainbat programa diseinatzen ditu urtero EAH-
AHEk. 
 
Hauek dira 2014an indarrean dauden programa nagusiak: 
 
– Euskadiko artxiboen eta dokumentu-ondarearen webgune kolektiboa 

diseinatzea, garatzea eta kudeatzea. 
 
– Toki-administrazioaren artxiboak antolatzen, mantentzen eta zabaltzen 

laguntzea. 
 
– Autonomia-erkidegoko artxibo pribatuak, gizarte-mugimenduenak zein 

erakundeenak antolatzen eta zabaltzen laguntzea, artxiboan gordetzea 
eskainita haiek zaindu eta zabaltzeko. 

 
– Artxibo historikoen funtsak digitalizatzea, eta ondoren EAZen webgunean 

jartzea. 
 
– Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordea. 
 
5. Online eskaintza: 
 
Hauxe da Euskal Autonomia Erkidegoko artxibo publiko eta pribatuetako agiriak 
kontsultatzeko webgunea: www.dokuklik.org.Webgune horretan 500 artxibo 
inguruko inbentarioak jaso dira (650.000 agiri-erreferentzia); XIII. eta XX. 
mendeen arteko dokumentazioko 3,2 milioi irudi digital daude, bai eta 
Euskadiko 1900 arteko erregistro sakramental guztien aurkibidea ere (bataiatu, 
ezkondu eta hildako pertsonak; 5,5 milioi erregistro pertsonal).  
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Horretan 200 erakunde publiko, fundazio, familia eta partikular inguruk hartu 
dute parte: haien dokumentu-ondarearen kopia digital bat edukitzeaz gain, 
berau webgune komun batean kontsultatzea eta ikustea ere onartu dute. 
 
Gainera, EAH-AHEk Euskadiko Artxibo Sistemaren www.snae.org webgunea 
ere kudeatzen du; EAH-AHEren eta Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu-
sarearen, edo artxibo-sistemaren, jarduerei buruzko informazio teknikoa 
zabaltzen da horren bitartez. 
 
Bi webgune horiek urtean 130.000 erabiltzaile dituzte batez beste, eta 2,7 milioi 
orri ikusita. 
 
6. AZKEN ONDORIOAK 
 
Euskadiko historia ulertzeko orduan oinarrizko erreferente bat izateko asmoz 
sortu da AHE-EAH. Bai eta informazio-, prestakuntza-, jakintza-, inspirazio- eta 
entretenimendu-iturri izateko asmoz ere. Eta, azkenik, euskal artxibo-sistema 
osoa elkartzeko, koordinatzeko eta elkarlanean aritzeko gune bihurtzeko 
asmoz. 
 
Haren lana, hortaz, ez da memoria zaintzera mugatzen, kultura-jarduera ere 
dinamizatu behar baitu, bai eta herrialdeko artxibo-zerbitzuak hobetzen lagundu 
ere. 
 
 
 
Gonzalo Carro López, IDOM -ACXTeko arkitektoa proiektuaren egilea izan da. 
Aurrekontua: 13.650.000 €. 
 

 

Bilbo, 2014 urtarrilaren 23 
 
 
 
 
 


