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1. KULTURA AUZOLANEAN 

2014ko ekainean egindako Kulturaren Euskal Kontseilu berrituan aurkeztu zenaren 

arabera, Kultura Auzolanean programa kultura-arloko erakundeek eta agenteek 

kultura-eremuan plangintzak eta esku-hartzeak egiteko apustu estrategiko partekatua 

da. 

Proiektu Partekatuen jokalekua izeneko esku hartzeko jokaleku batetik proposatzen 

da; jokaleku hori, hain zuzen ere, proiektuei denen artean eta lan-ikuspegi jakin batetik 

ekiteko pentsatuta dago. 

Era berean, Kultura Auzolanean egiteko, EAEn orain arte gauzatu den kultura-

plangintzaren prozesua izan dugu kontuan, bereziki, Kulturaren Euskal Planean eta 

Kulturen aldeko Herritartasun Kontratuan proposatutakoa eta garatutakoa. 

Gauzak horrela, Kultura Auzolanean programari 2013ko uztailean ekin zitzaion, 

Erakundearteko Batzordean eztabaidatu eta kontrastatu zen lehen dokumentua egin 

zenean, hain zuzen. 2014ko martxotik ekainera bitartean behin betiko testua onartu 

zen eta 2014-2015 aldian zer proiekturi helduko zitzaien zehaztu zen. 

Hauek dira Kultura Auzolanean programaren helburu orokorrak: alde batetik, 

erakunde-harremanak indartzea, eta, bestetik, sektorearteko ekimenak eta zeharkako 

ekimenak bultzatzea –erakundeen eguneroko eta ohiko funtzionamendutik eta ekintza-

ildoetatik harago–. Era berean, ahaleginak egin dira euskarazko edukiak eta zerbitzuak 

bultzatzeari lehentasuna eman dakion bermatzeko, baita kultura-arloko sektoreei 

lagunduz krisiari aurre egiteko ere. Azkenik, zeharkako helburu hauek ditu: genero-

berdintasuna txertatzea, gizarteratzea eta kultura-aniztasuna bultzatzea, eta, oro har, 

kultura-arloko zerbitzuen eskaintza hobetzea. 

Plana plan ireki gisa eraiki da, erakundeek eta gizarteak parte hartzeko eta erkatzeko 

hainbat gune eta foro antolatuz, hala nola Erakundearteko Batzordea, Kulturaren 

Euskal Kontseilu berritua, eta aldebiko bilerak sektoreko elkarteekin eta lantalde 

operatiboekin. 

Hortaz, prozesu horretan baterako lan-esparru bat sortu da, eta esparru horretan 

ekintza-ildoak eta lehentasunak elkarrekin definitu dira, erakunde guztien artean 

(Eusko Jaurlaritza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Bilboko, 

Donostiako eta Gasteizko Udalak, EUDEL) eta kultura-agenteekin elkarlanean (kultura-

elkarte adierazgarriak eta beren izenean jarduten duten kultura-agenteak), dauden 

premiei erantzuna emateko ahalegina eginez, aurrekontuak ematen dituen aukeren 

esparruan. Eskaintzen den arreta kultura-eremuko zeharkako arloetara bideratzen da, 

baita kultura-sektoreetara ere (Ikusizko Arteak, Ikus-entzunezko Arteak, Dantza, 

Liburua, Musika, Antzerkia, Artxiboak, Liburutegiak, Museoak eta Ondarea). 

Elkarlana delako, lan partekatua eta adostasuneko lana egiten direlako jarri zaio, hain 

zuzen ere, Kultura Auzolanean izena programari. 

2. KULTURA AUZOLANEAN 2014-2015 ALDIAN 
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Plangintza-mailari dagokionez, 2014-2015 aldiaren ezaugarri nagusia da 20 proiektu 

operatibo eta zehatz proposatu direla (Ikus I. eranskina, 20 proiektuak zerrenda batean 

biltzen duena); premia oso jakin batzuei denbora-epe laburrean erantzutea zen 

helburua. 

Denboraldi honetan proiektuen definiziorako erabilitako irizpideak ondorengoak izan 

dira:  

 Sektoreei laguntzeko proiektuez eta proiektu traktoreez osatutako ibilbide-orri 

operatiboa diseinatzea. 

 Kultura-ekintzaren ikuspegia eta diskurtso estrategikoa indartzea. 

 Beste plan nagusi bat egituratzeko premiarik eza; proiektuka funtzionamendu 

operatiboan oinarrituriko lana. 

 Gobernantza partekatua, kultura-eremuan inplikatutako erakundeekin eta gizarte- 

agenteekin parte hartzeko gakotzat hartuta 

 Kultura Auzolanean plana plan ireki eta eratze-prozesuan dagoena.  

Proiektuak garatzeak hainbat baliabide (ekonomikoak, giza baliabideak eta baliabide 

materialak) mobilizatzea ekarri du berekin. 

 Talde operatiboek 40 bilera inguru egin dituzte (bilera horietan ez daude sartuta 

proiektuak garatzeko beste agente batzuekin egin direnak). 

 125 pertsona inguruk hartu dute parte, bai erakundeetakoek (85 pertsona 

inguru), bai kultura-sektoreetakoek –elkarteen izenean nahiz nork bere izenean– 

(40). 

Gaur egun, 20 proiektuetatik 16k % 100eko gauzatze-maila dute, hau da, Kultura 

Auzolanean programaren esparruan proposatu diren helburuei dagokienez, itxi egin 

dira. Gainerako proiektuei dagokienez, garatzen jarraitzen dute lan-prozesu gisa 

erakundeetan zein erakundeen artean, lana erakundeen artean sistematikoki banatuta 

eta gune nahiz fluxu egonkorrak sortuta. 

Hau da, Kultura Auzolanean programak ekarri du behar diren oinarriak ezartzea 

erakundeen arteko lan-prozesuak egituratu, egonkortu eta sistematizatzeko hainbat 

eremutan. 

Bestalde, “Museoen Sarea, zerbitzuak partekatzeko eta lankidetza sustatzeko” eta 

“Liburua” proiektuak erakundearteko koordinaziora bideratu dira haiek kudea ditzaten. 

“Euskarazko zinema” proiektuaren gauzatze-maila % 50 da, eta aurreikusten da aurten 

bertan bukatuko dela. Azkenik, aurrerago zehaztuko denez, “Euskal Artearen 

emanaldien eta zabalkundearen hobekuntza” proiektuaren % 75 gauzatu da, baina 

oraindik ez da erkatu EAEko erakusguneetako eta zentro publikoetako ordezkarien 

partaidetza duen talde batean diseinatutako proposamenekin. 

Nolanahi ere, proiektuen gauzatze-mailatik eta emaitza zehatzetatik harago, 

funtsezkoa da pentsatzea proiektu horiek duten eraginean, hau da, proiektu horiek 

zenbateraino balio izan duten euskal kultura-sistema garatzen den baldintzei eusteko 
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eta baldintza horiek hobetzeko. Ildo horretan, adierazi behar da 2014-2015 aldiko 

proiektuek inpaktu-eremu hauetan eragin dutela: 

 Erakundeen arteko lan-prozesuak hobetu egin dira, alegia, erabakiak hartzeko 

garaian jokaleku arruntagoa eta partekatuagoa ahalbidetzen duten prozesuak 

(kultura-politikak). 

 Legegintza-esparrua aldatu egin da hainbat eremutako erakundeen esku-hartzea 

eguneratzeko eta hobetzeko. 

 Azterketa egiteko erakunde-prozesuak, kultura-sektoreen egoera eta 

jasangarritasuna handitzeko neurriak identifikatu ondoren abian jartzera bideratuta 

daudenak (zeharkako ikuspegia eta sektore-ikuspegia) 

 Arreta berezia eskaintzen zaie sektoreen premiei 

 Herritarrei bideratutako tresnak ez ezik, kultura-arloko zerbitzuei eta erabilerei 

bideratutakoak ere antolatu eta hobetu dira 

 

 Erakundeen arteko lan-prozesuak hobetu egin dira, alegia, erabakiak hartzeko 

garaian jokaleku arruntagoa eta partekatuagoa ahalbidetzen duten prozesuak 

(kultura-politikak). 

o 1- Kulturaren Euskal Behatokia bultzatzea jakintzaren erreferentzia gisa 

Kultura-eremuan jakintza sortzeko eta jakintzaren kudeaketa partekatua 

gauzatzeko, eta, horrela, administrazioek kultura-politikan baterako erabakiak 

hartzeko oinarriak ahalbidetzea (Kulturaren Euskal Behatokiaren webgunea: 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/). 

o 4- Eredu eta finantzabideen azterketa eta eskaintza (laguntzen eta diru-

laguntzen mapa orokorra barne) 2013ko laguntzen eta diru-laguntzen mapa 

orokorra egin da, eta pentsatu da beharrezkoa dela azterketa hori Kulturaren 

Euskal Behatokiaren aldizkako estatistika-eragiketen esparruan egonkortzea eta 

sistematizatzea; horretarako, euskal administrazio publikoen kultura-sailek 

kultura-eremurako abian jarritako laguntzen jatorri, kontzeptu eta jomugen 

jakintza bultzatu behar dute. 

 

 Legegintza-esparrua aldatu egin da hainbat eremutako erakundeen esku-

hartzea eguneratzeko eta hobetzeko. 

o 15- Euskadiko Dokumentu Ondareari eta Artxiboen Sistemari buruzko 

Legea. Euskadiko Dokumentu Ondarea babestu eta kontserbatzera bideratuta 

dagoen baterako erreferentzia-esparruaren erregulazioa, Euskadiko Artxibo 

Sisteman txertatutako Artxiboen zerbitzuen antolamendua, dokumentuen bizi-

ziklo integralaren kudeaketa eta herritarrek dokumentu horiek eskuratzeko 

irizpideak aplikatuko direla bermatzeko. 

o 19- Kultura Ondareari buruzko Legea berritzea. Kultura-ondarearen kudeaketa 

integrala bermatzeko, ondare hori babesteko eta sustatzeko eredu efizienteago 

baten bitartez, eta kultura-ondarearen alorrean euskal administrazio publikoaren 

hiru mailetako bakoitzari zer jardun dagokion zehaztuz. 

 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/
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 Azterketa egiteko erakunde-prozesuak, behin kultura-sektoreen egoera eta 

jasangarritasuna hobetzeko neurriak identifikatu ondoren abian jartzera 

bideratuta daudenak (zeharkako ikuspegia eta sektore-ikuspegia). 

o 2- Sorkuntza-fabrikak programaren optimizazioa eta garapena. Programa 

berriro formulatu da egitura-aldaketak eginez, programari ahalik eta koherentzia 

eta egonkortasun handiagoa emateko, baita azken urte hauetan sortutako 

premiei arreta emateko ere. 

o 3- Kulturaren esparruko politika fiskalak aztertzea. Gainerako erakundeekin 

koordinatuz, proiektuaren helburu nagusia zerga-arinketaren alorreko jarduna 

administrazioen artean bateratzea da. 2015ean, irabazi-asmoa duten kultura-

jarduerak egiten dituzten erakundeentzako zerga-pizgarrien eremuan neurriak 

koordinatu dira, ikus-entzunezko sektorerako inbertsio pribatuak lortzearren 

(sektore horrek duelako garrantzi ekonomiko eta industrial handiena). Batez ere 

Sozietateen gaineko Zergari buruzko arauaren inguruan egin da lan, 2016. 

urtean eremu horretan neurrien bideragarritasuna eta garapena pixkanaka 

ebaluatzeko. 

o 7- Euskal Arte Garaikidea erakutsi eta zabaltzeko bideen hobekuntzak. 

2012. eta 2013. urteetan erakusgune publikoetan garatutako erakusketa eta 

jardueren azterketatik abiatuta, artisten, sortzaileen eta adituen artean azterketa 

partekatu bat egin da, eta azterketa horretan erakusketa-zentroekin alderatu 

behar diren proposamen funtzional batzuk identifikatu dira. Proposamen guztiak 

aurkeztuko dira, eta EAEko erakusketa publikoko gune eta zentro guztietako 

ordezkariek parte hartzen duten talde batekin erkatuko dira proposamen horiek 

eraginkor bihurtzeko. 

o 13- eta 14- Antzerki-esparruko diru-laguntzen mapa egitea eta SAREA 

ereduari buruzko gogoeta estrategikora eta egungo egoerara egokitzea. 

Arte Eszenikoetarako diru-laguntzen programa osatzen duten deialdietan zer 

aldaketa gauzatu behar diren diseinatu eta adostu dira ESKENArekin 

koordinatuta. Era berean, SAREA egokitzeko aldaketak eta lan-prozesuak 

definitu eta adostu egin dira. 

o 18- Museoen Sarea, zerbitzuak partekatzeko eta lankidetza sustatzeko. 

Erakundearteko Batzordeak erabakita, museoen ardura duten erakundeek landu 

dute proiektua, museoen arteko koordinazioa, eta, horrenbestez, museoen 

barruko kudeaketa eta herritarrentzako zerbitzuak hobetuko dituzten lan-ildoak 

definitzeko eta adosteko. 

o 20- Ondare etnografikoa babesteko plana (inbentarioa). Ondare ez-

materiala. 2015ean aurrera egin da bai definizio teorikoan bai proiektu pilotu 

batean. Gauzak horrela, kontzeptuak garatzeko dokumentua diseinatu da ondare 

ez-materialaren mapa egiteko eta “Bizkaiko dantza tradizionalen Katalogoa” 

egiten jardun da. 

 Arreta espezifikoa jarri da sektoreen premietan. 

o 8- Euskarazko zinema. Euskarazko edo euskarara egokitutako ikus-

entzunezkoen ekoizpenari balioa ematearren, euskarazko ikus-entzunezko 
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produktuen datu-base bat egin da, eta herritar guztiek izango dute datu-base 

horretarako sarbidea 2016an. 

o 9- Dantzaren Artxiboa. Duela denbora asko identifikatutako premia sektorial bati 

erantzuteko, Dantzaren Artxiboa sortu da, eta 2015. urtean –proiektu pilotu gisa 

eta dantza tradizionalari lehentasuna emanez–, sektoreko hainbat elkartetatik eta 

gunetatik eratorritako eta oso euskarri galkorretan kontserbatutako bideoen 

dokumentuak berreskuratu, digitalizatu eta tratatu dira (edukia deskribatu, 

sailkatu eta baloratu). 

o 10- Dantza Etxeak. Erakundearteko lanaren ikuspegi garbi batetik begiratuta, 

proiektuaren helburua dantzaren inguruko koordinazio-mahai iraunkor bat 

sortzea izan da. Mahai horretan hainbat administraziotako ordezkariek hartu dute 

parte, lan-ildo egonkorra eta iraunkorra sortzeko sektorearen premia eta arazoei 

erantzutearren. 

o 11- Liburua, Lineako mailegua abian jarrita eta Eusko Jaurlaritzaren 2015eko 

argitalpen-produkziorako deialdian hainbat aldaketa eginda neurri handi batean 

erantzun zaio proiektuaren edukiari. 

o 12- EHMBE Euskadiko Musika Bulego Elkartea sortzea. Sektoreko elkarteek 

eta Eusko Jaurlaritzak hainbat urtetan lanean jardun ondoren, EHMBE elkartea 

sortu da Musikaren Bulego gisa, eta horrela lortu da erakunde eragile bat abian 

jartzea sektorearen premiei erantzuteko. Sektorearen topagune eta zerbitzu 

partekatuetako topagune gisa eratu da, musikarako marka bat sortzeko, 

kalitateko eta lankidetzako irudia emango duena eta ekintza eta proiektu 

partekatuak garatzea helburu izango duena. (www.musikabulegoa.eus) 

 Herritarrei bideratutako tresnak ez ezik, kultura-arloko zerbitzuei eta erabilerei 

bideratutakoak ere antolatzea eta hobetzea 

o 5- Kulturklik proiektua (euskal kulturaren atari interaktiboa) garatzea. 

Hainbat administraziorekin koordinatuta, agendarako lan-ildoak adostu dira eta 

direktorio ireki berri bat proposatu da. Denboraldi horretan, gainera, Kulturkliken 

webgune berria diseinatu eta abiarazi da: www.kulturklik.euskadi.eus 

o 6- Ohiturak eta kultura-kontsumoa sustatzea. Proiektu honetan alderdi 

anitzeko ikuspegi batetik egin da lan, herritarren ohituren eta kultura-kontsumoen 

inguruan datzana azken batean. Lehenik eta behin, EITBrekin hitzarmen bat 

sinatuz kultura-sektoreetako produktuak sustatzeko, eta proiektuen bitartez 

sektoreko hainbat elkartek egindako eskaria abian jartzeko. Bigarrenik, jakintza 

sortzeko ikuspegitik, Kulturaren Euskal Behatokitik hainbat eragiketa garatuz: 

euskarazko kultura-eskaintzan, Kultura Arteen eta Industrien Enpresa Konfiantza 

Adierazleen Panelean eta ohituren eta kultura-kontsumoaren panelean eragiten 

duten alderdien analisiari buruzko azterketa eginez. Emaitzak Kulturaren Euskal 

Behatokiaren webgunearen bitartez kontsulta daitezke: 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/ 

o 16- Euskal liburutegi digitala edo elektronikoa. Lineako mailegu-plataforma 

bat garatzea: eLiburutegia. www.eliburutegia.euskadi.eus eLiburutegia lineako 

mailegu-plataforma 2014. urtearen amaieran abian jarri ondoren, maileguaren 

bilakaerak emaitza positiboak ditu, eta 2016. urtean garatzen jarraituko du. 

http://www.musikabulegoa.eus/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/
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Aurreikusten da plataformak hobetzen jarraituko duela eta 2016an lan-ildo 

berriak garatuko direla (erabiltzaile/mailegu kopurua igo egingo da, irakurtzeko 

ohiturak eta erabiltzailea hobeto ezagutuko dira, katalogoa aberastu egingo da, 

eta abar). 

o 17- Irakurketako Euskal Sare Publikoa osatzea eta garatzea. Bilboko, 

Donostiako eta Santurtziko liburutegiak egoki txertatu dira Euskadiko Irakurketa 

Sare Publikoan, eta horrek txertatzea benetakoa izatea eragin du, herritarrek 

liburutegi-zerbitzuetara sartzeari dagokionez. Gainera, balioetsi da foru-

liburutegiak Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean sartzeko aukera. 

Proiektuei eta garatutako prozesuari buruzko informazio xehatu guztia hemen kontsulta 

daiteke: www.kulturaauzolanean.net 

3. KULTURA AUZOLANEAN 2016. URTERAKO 

2016. urteari dagokionez, Kultura Auzolanean programaren helburua esku hartzeko 4 

ildo garatzea izango da; horretarako, beste hainbeste irizpide definituko dira urte 

horretan: zeharkako gaiak lantzea, administrazio guztiek dituzten gai komunetan 

oinarrituta, 2016an gauzatzeko bideragarriak izatea, eta oinarrituago egotea prozesuen 

garapenean eta erakundeen arteko koordinazioa hobetzean produktuen sorreran 

baino. 

Beraz, helburua izango da 2014-2015 aldian proposatutako ikuspegian sakontzeaeta 

ikuspegi orokor batetik abiatuta euskal kultura-sistemaren jasangarritasunean eta 

hobekuntzan eragitea, baterako esku-hartze koordinatutik eta administrazioen artean 

partekatzen den esku-hartzetik abiatuta, kultura-arloko sektoreek eta agenteek 

ezinbestean lankidetzan parte-hartuta. 

Hauek dira 2016. urtean garatu beharko diren 4 esku-hartze ildoak, Kulturaren Euskal 

Kontseiluaren hurrengo bileran ere –2016ko ekainekoan–landuko direnak: 

 Emakumeen presentzia eta parte-hartzea kulturan (Ikusizko Arteak eta Ikus-

entzunezkoen Arteak). Egoera eta diagnostikoa. Emakumeek kulturaren 

eremuan duten presentziaren eta parte-hartzearen inguruko egoera ezagutzea eta 

diagnostikatzea –batez ere Ikusizko Arteen eta Ikus-entzunezkoen Arteen sektoreak 

aintzat hartuta– hobetu behar liratekeen eremuetan gauza litezkeen esku-hartzeak 

proposatzeko. Proiektua Emakunderekin koordinatuta garatu da. 

 Sorkuntza guneak EAEn: egituraketa eta koordinazioa. Ildo horren helburua 

EAEko guneei (publiko zein pribatuei) buruzko mapa eguneratua egitea izango da, 

gune horiek esku hartzeko dituzten planteamenduak oro har egituratzeko eta gune 

horiek elkarren artean koordinatzeko mekanismoak identifikatzeko eta garatzeko. 

 Bibliografia nazionala. Lan-ildo horrekin lortu nahi da, alde batetik, Euskal 

Autonomia Erkidegoan euskaraz edo euskal gaiei buruzko argitalpen 

bibliografikoak, musikalak eta ikus-entzunezkoak identifikatzea, dagoeneko formatu 

analogikoan dagoen materiala abiapuntutzat hartuta eta formatu digitalaren egoera 

aztertuta. Eta, bestetik, zerbitzua ematea liburutegietako langileei, eskubideen 

kudeatzaileei, liburu-saltzaileei, irakasleei, kultura-analistei eta, oro har, herritarrei, 

http://www.kulturaauzolanean.net/
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euskal kulturarekin harreman estuagoa duten kultura-industriek sortutako kultura-

edukiak hedatzeko, eskuratzeko eta aztertzeko. 

 Ondare ez-materialaren plana. Helburu hauek lortu nahi dira: alde batetik, EAEn 

bizirik dagoen kultura-ondarearen inbentarioa egitea; bestetik, euskal kultura-ondare 

ez-materiala Euskadiko herri-kulturaren jakintza-iturri gisa aztertzea eta hedatzea, 

eta, azkenik, ondare horren komunitate titularrei laguntzea belaunalditik belaunaldira 

transmiti dezaten, ondare bizia denez eta denboran aldatzen denez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ERANSKINA. 2014-2015 ALDIKO KULTURA AUZOLANEAN PROGRAMAREN 20 

PROIEKTUEN ZERRENDA OSOA 

Zeharkako proiektuak 
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1- Kulturaren Euskal Behatokia bultzatzea jakintzaren erreferentzia gisa 

2- Sorkuntza Fabrikak programaren optimizazioa eta garapena 

3- Kulturaren esparruko politika fiskalen azterketa 

4- Finantzatzeko eredu eta moduen azterketa (laguntzen eta diru-laguntzen mapa 

orokorra barne) 

5- Kulturklik proiektuaren (euskal kulturaren atari interaktiboa) garapena 

6- Ohiturak eta kultura-kontsumoa sustatzea 

Proiektu sektorialak: Kulturaren sustapena 

7- Euskal Arte garaikidea erakusteko eta zabaltzeko bideen hobekuntzak 

8- Euskarazko zinema 

9- Dantzaren Artxiboa 

10- Dantza Etxeak 

11- Liburua 

12- EHMBE Euskadiko Musika Bulego Elkartea 

13- eta 14- Antzerki-esparruko diru-laguntzen mapa egitea eta SAREA ereduari 

buruzko gogoeta estrategikoa eta egungo egoerara egokitzea 

Proiektu sektorialak: Kultura Ondarea 

15- Euskadiko dokumentu-ondarearen eta artxiboen sistemaren Legea  

16- Euskal liburutegi digitala edo elektronikoa. Lineako mailegu-plataforma bat 

garatzea: eLiburutegia 

17- Irakurketako Euskal Sare Publikoa osatzea eta garatzea 

18- Museoen Sarea, zerbitzuak partekatzeko eta lankidetza sustatzeko 

19- Euskal Kultura Ondareari buruzko Legea berritzea 

20- Ondare etnografikoa babesteko plana (inbentarioa). Ondare ez-materiala 


