
                                                       

EUSKADIKO FILMATEGIA FUNDAZIOA / FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA   
Tabakalera 

  Andre Zigarrogileen plaza, 1  (2.solairua) / Plaza de las Cigarreras, 1  (2ª planta) 
  20012 Donostia / San Sebastián 

  Tel. +34 943 46 84 84 Fax. +34 943 46 99 98 
www.filmotecavasca.com / filmoteca@filmotecavasca.com  

 

Euskaldiko Filmategiaren funtseko filmak jasotzeko altzarien 
eta artxiboaren deskribapena 
 

Artxiboa Tabakalerako 0. solairuan dago, 2. solairuko bulegoen, liburutegiaren eta areto 
teknikoaren bertikal berean, eta eskailera eta igogailu bidez komunikatuta daude bi guneak. 

Eraikinaren obra egin zutenean, karga-hormak bere horretan utzi zituzten, bai barrualdean, bai 
kanpoaldean, eta horrek erabat baldintzatu zuen artxiboaren barne-antolaketa, zeinak 845 m²-
ko azalera baitu.  Sortu zen guneak hiru barruti nagusi ditu, elkarrekin komunikatuak. 
Lehenengoan, sarrera eta erregistro-funtzioen gunea daude, bai eta era batean edo bestean 
narriatuta dauden filmak jasotzeko bi hotz-ganberak ere (3. ganbera, 17 m²-koa, eta 4. ganbera, 
23 m²-koa). Bigarren gunean, 2. ganbera dago, 264 m²-koa. Ganbera hori hirugarren 
gunearekin lotuta dago. Han dago 1. ganbera, 155 m²-koa. Han daude, halaber, biltegia eta 
azken ganbera, paperezko dokumentuak jasotzeko. 

Hozte-areto gisa funtzionatzeko egokiak ziren materialak eta instalazioak erabili ziren gunea 
prestatzeko garaian. Sandwich motako panel isolatzaileekin estali ziren hormak eta sabaiak, eta 
hormigoizko estaldurarekin eta isolamendu termikoarekin zorua; gainera, itxiera hermetikoa 
duten ate industrial isolatzaileak jarri ziren. 

Funtsetako filmak kontserbatzeko, oso baldintza zorrotzak behar dira hezetasun erlatiboari eta 
tenperaturari dagokionez. Kontserbazio-beharrak eta klimatizazio-kostuak orekaz kudeatzeko, 
artxiboak parametro hauen arabera egokituta daude: 

- I giroa (1., 3. eta 4. ganberetan): 6 ºC-ko tenperatura eta % 40 eta 45 arteko hezetasun 
erlatiboa. 

- II giroa (2. ganberan): 14 eta 17 ºC arteko tenperatura eta % 40 eta 50 arteko 
hezetasun erlatiboa. 

Ganberak ez dira langileak bertan egoteko guneak, baina ezinbestekoa da aireztapena eta 
airearen berritzea zorrotz egitea, funtsak behar bezala kontserba daitezen eta, batez ere, 
“ozpin-sindromea” esaten zaion degradazio-fenomenoa kontrolatzeko. Neurri osagarri gisa, 
instalatutako altzariek diseinu zulatua dute erretiluetan eta aurreko paneletan, aireztapen-
instalazioen funtzionamendu optimoa ez zailtzeko. 

35 mm-ko film luzeak zenbait edukiontzi zilindrikotan daude, neurri estandarizatua dutenak: 
35 cm-ko diametroa eta 3,2 kg-ko pisua, unitate bakoitzak. Apalategien fabrikazio-materialekin 
bateraezintasun-arazorik ez dagoenez, apalak eta gainerako altzariak altzairuzkoak dira, ahalik 
eta erresistentziarik handiena ahalik eta ertz txikienarekin lortzeko. Sei biltegiratze-maila daude, 
2,5 m-rainoko altuerakoak, obratik baitzegoen finkatuta hozte-ganberek eduki beharreko altuera 
askea. 

2017ko irailean, Beasaingo EUN Sistemas SL enpresari esleitu zitzaion altzari teknikoen 
ekipamenduaz hornitzea eta obraratzea. Nagusiki, apalategi mugikor motordunak dira; gordailu 
guztian apalategietarako dauden metro linealen % 95 hartzen dute. Irtenbide honen bidez, 
erabilgarri dugun espazioaren erabilera optimizatzen da. Bestalde, 3. eta 4. ganberetan 
apalategi finkoak jarri dira. 
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Apalategi mugikorrek elektronikoki kudeatzeko softwarea dute, Filmategiaren beharrak kontuan 
hartuta pertsonalizatua, dokumentu-funtsak kontrolatu eta kudeatzeko (programatutako 
ordutegietan irekitzea, planifikatzea eta funtsak kudeatzea); gainera, langileen segurtasun-
baldintzak betetzen dira (blokeo automatikoak, segurtasun-telefonogunerako konexioa). 
Bestalde, altzariek ekipamendu-mota honetarako kalitateko, ingurumeneko eta segurtasun eta 
osasuneko ziurtagiriak dituzte. 

Zenbait zifra: 

Azalera eraikia: 845 m². 

Altzari-instalazioaren edukiera: 

 Biltegiratze-metro linealak:  5066 
- 1. ganbera:  1550 
- 2. ganbera:  3275 
- 3. ganbera:  66 
- 4. ganbera:  100 
- Gainerakoak:  75 

 
 Formatu-unitateak: 

- 35 mm-ko latak:  64470 
- U-Matic:  1400 

- Betacam:  1848 

- VHS:  4760 
- DVD:  3486 
- Hazbetea:  1043 

Irudiak: 

Ekipamenduaren modelizazio birtuala, EUN SISTEMAS SLk egina. 

Legenda:  
1. Sarrera 
2. Erregistroa 
3. 3. ganbera 
4. 4. ganbera 
5. 2. ganbera 
6. 1. ganbera 
7. Biltegia 
8. Paperezko euskarrian dauden dokumentuen ganbera 
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