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 Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren 
Atala Vianako Printzea Erakundea-Kultura  
Zuzendaritza Nagusiko Kultur Ekintza  
Zerbitzuaren mendekoa da. 

 Misioa 
Atalak arte eszeniko eta musikalak  
laguntzeko programekin lan egiten du.

 Ildo estrategikoak 
Arte eszeniko eta musikalei lagunt-
za horrela egituratzen da: programa 
artistikoak, sustapen planak, sektore 
profesionalendako zein elkarteendako 
diru-laguntza deialdien kudeaketa eta 
hitzarmenak entitateekin.

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.1. Atalaren aurkezpena

Kultura 
ekintza
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 50.000 Eurotik gorako  
aurrekontua duten arte 
eszeniko eta musikaletako  
arte-proiektuetarako 
(Artem 50 k+) 2017-
2018rako diru-laguntza 
deialdia 
 
Helburua 
Elkarteen esparrutik egiten diren arte 
eszenikoetako eta musikako proiek-
tuak ekoizteko eta/edo programatzeko  
laguntzak arautzea. Laguntzapeko  
proiektuek irismen sozial eta inklusiboa 
izan beharko dute, Nafarroako kultur  
ondarearen gizarte ehuna sortzen,  
mantentzen eta sustatzen lagundu  
beharko dute, eta biztanleria osoa  
aintzat hartu. 
 
Asmoa 
Erraztasunak ematea egiten den  
eskaintza artistikoa kalitatezkoa izan 
dadin, askotarikoa, diziplina artistikoei 
dagokienez, jarduera artistikoa inklusio 
faktore gisa baloratzen duena, alderdi 
sozialak kontuan hartzen dituena eta 
Nafarroako Foru Komunitateko lurralde 
osoa aintzat hartzen duena.

 Laguntza erabiltzaile gazteei 
Elkarteek beren programetan gazteen-
dako berariazko ekintzak sartu dituzte. 
Aipagarrienak:

– AGAO: opera sustatzeko unibertsitate  
 hitzaldiak 
– Ganbera opera: opera sustatzeko  
 ikastaroak
– Atena Fundazioa: desgaitasuna duten  
 gazteendako prestakuntza artistikoa 
 
 Aurrekontua 
 955.000 euro (450.000 euro 2017.  
 urterako eta 505.000 euro 2018.  
 urterako). 
 
 Esleitua 
 610.267 euro 6 proiekturen artean  
 banatuta.

Entitatea Emandako 
zenbatekoa  
2017

Emandako 
zenbatekoa 
2018

AGAO 45.000,00 80.000,00

Coral Cámara 
Pamplona

45.000,00 80.000,00

Federación  
de Coros

45.000,00 62.500,00

Coral Cámara 
Navarra

45.000,00 74.500,00

Ópera de  
Cámara

45.000,00 80.000,00

Fundación  
ATENA

3.186,13 5.080,87

GUZTIRA 228.186,13 382.080,87

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.2. Deialdiak

Kultura 
ekintza
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 Aurrekontua 
55.000 euro. 
 
Esleitua 
12.790.24  euro, 6 proiektutan banatuta.

1. epea 2. epea

Eskatzailea Emandako  
zenbatekoa

Izena Zenbate-
koa

Pasadas 
las 4

3.000,00 T 
diferencia,  
Sociedad 
Cooperativa

2.997,97

Mikel 
Belascoain

2.042,18 T 
diferencia,  
Sociedad 
Cooperativa

999,46

Itsaso 
Elizagoien

2.848,32 Global 
Servicios 
Culturales,  
SL

902,31

 Arte eszeniko eta musi-
kaletako profesionalak  
Nafarroatik kanpora  
joateko eta arte eszeniko, 
musikaletako eta plasti-
koetako artistek eta pro-
fesionalek azoka, jaialdi 
eta ekitaldi profesionaletan  
parte hartzeko laguntzen 
2017ko deialdia.  
(ARTEM exporta) 
 
Helburua 
Banakako ebaluazioaren araubidean 
arautzea arte eszeniko eta musikaletako 
artista eta enpresek ekoizpenak Nafa-
rroatik kanpo kontratatzeko mugikorta-
sun laguntzak eta arte eszenikoetako, 
musikaletako eta plastikoetako artista, 
banatzaile eta enpresa profesionalek 
azoka, jaialdi eta ekitaldi profesionaletan 
parte hartzeko laguntzak. 
 
Asmoa 
Nafarroako artearen sektore profesio-
nalari sostengua ematea eta haien 
proiekzioa sustatzea Foru Komunitatetik 
kanpora. Deialdi honen xedea da Nafa-
rroako arte eszenikoetako sektorearen 
ehun profesionala laguntzea.

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.2. Deialdiak

Kultura 
ekintza



 Esleitua 
95.863,08 euro, 6 proiekturen artean  
banatuta.
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 Enpresei eta profesionalei 
arte eszenikoen eta musika-
len ekoizpenetarako diru- 
laguntzak emateko 2017ko 
deialdia (ARTEM pro)

 Helburua 
Arautzea 2017an Nafarroan estreinatu 
eta/edo ekoitzi diren arte eszeniko  
eta musikaletako zuzeneko ikuskizunak 
ekoizteko proiektuetarako laguntzak,  
Nafarroako Foru Komunitateko enpresa 
eta profesionalek eginak, kalitatezko arte 
eskaintza bat, askotarikoa, berritzailea 
eta herritar guztientzako interesgarria, 
sustatzeko asmoz. 

 Asmoa 
Deialdi honen xedea da Nafarroako arte 
eszenikoetako sektorearen ehun profe-
sionala laguntzea.

 Azpimarratzeko 
Laguntza izan duten proiektuek eduki 
sozial handia dute, batez ere beren  
sortzaileen kezka pertsonalen ondorioz. 
 
Raúl Madinabeitia Management eta 
Producción S.L. enpresek aurkezturiko 
proiektuak Siriako egoera salatzen du, 
herrialde hartako musikaren bidez. 
 
La Navek aurkezturiko proiektuak  
artista gazteen lana barne hartzen du.

 TDiferencia proiektuak amatasun beran-
tiarraren gainean hitz egiten du, umorez, 
eta Producciones Maestras enpresarena, 
amatasunaren esperientzian oinarrituta, 
aurkitu berri den haurren munduaz ari da.

 Aurkezturiko konpainia guztietan emaku-
meak  %50 edo gehiago dira. 
 
Aurrekontua 
125.000 euro.

Entitatea Emandako 
laguntza

Producciones Maestras 25.000,00

Global Servicios Culturales, S.L. 5.200,00

Tdiferencia, s.coop. 23.175,90

Raúl Madinabeitia Management  
y Producción, S.L.

11.084,00

Carmen Larraz Elorriaga 16.900,00

La Nave Producciones Teatrales 14.503,18

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.2. Deialdiak

Kultura 
ekintza



 Gehienez 50.000 Euroko 
aurrekontua duten arte 
eszeniko eta musikaletako  
arte-proiektuetarako diru 
-laguntzak emateko 2017ko 
deialdia (Artem -50k) 
 
Helburua 
Arautzea Nafarroako Foru Komunitatean 
fundazioek eta irabazi asmorik gabeko 
elkarteek egiten dituzten eta gehienez 
50.000 euroko aurrekontua duten arte 
eszeniko eta musikaletako arte-proiek-
tuetarako diru-laguntzak 
 
Asmoa 
Kalitatezko arte eskaintza bat, askotari-
koa, berritzailea eta herritar guztientzako 
interesgarria, sustatzea. 
 
Laguntza sortzaile gazteei 
Gazte kopuru handiko zenbait elkarte 
daude, kasu, Tumaraka elkartea, edo  
beste batzuk, Haizea bezala, dantza  
sustatzeko beren proiektuan bereziki  
nabarmentzen dituztenak gazteak. 
 
Aurrekontua 
200.000 euro. 
 
Esleitua 
188.499,29 euro 16 proiektutan.
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Entitatea Emandako 
laguntza

Coral San José Abesbatza 5.063,08

Asociación Nueva Babel 20.000,00

Asociación CMC Garaikideak 19.096,80

Asociación Sinfonietta  
Académica

20.000,00

Asociación de Cantautores 
“Ojalá”

16.249,00

Asociación Musical Diego  
Gómez

5.250,00

Asociación para la Danza  
en Navarra - Haizea

8.995,00

Asociación Tumaraka 5.313,20

Asociación Musical  
“Los Amigos del Arte”

6.299,26

Auzperri Abesbatza 3.750,00

Orden de San Benito 15.369,45

Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa 3.500,00

Asociación Euskal Dantzarien 
Biltzarra

19.973,50

Agrupación Cultural Folklórica 
Mutiko Alaiak

19.640,00

Asociación E 7.2 20.000,00

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.2. Deialdiak

Kultura 
ekintza
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 Enpresa eta profesionalek 
antolatutako arte eszeniko 
eta musikaletako jaialdi  
eta lehiaketetarako diru- 
laguntzak emateko 2017ko 
deialdia (Artem festival).

 
Helburua 
Arautzea, Nafarroako Foru Komunitatean 
enpresa eta profesionalek antolatuta, arte 
eszeniko eta musikalen arloko jaialdiak 
eta lehiaketak egiteko diru-laguntzak. 
 
Asmoa 
Sustatzea arte eszeniko eta musikalak 
eta kalitatezko arte eskaintza bat, askota-
rikoa, berritzailea eta herritar guztientzako 
interesgarria. 
 
Aurrekontua 
70.000 euro. 
 
Gauzatua 
50.314 euro 4 proiektutan. 
 

 Laguntza erabiltzaile gazteei 
Carmen Larrazek aurkezturiko proiektua 
dantza garaikideko jaialdi bat da. Bertan 
batez ere publiko gaztea duten dantzako 
profesionalekin egiteko lantegi eta topa- 
ketak sartu dira.

Izena Esleitutako 
zenbatekoa

Tdiferencia s coop 15.000,00

David Echeverria Irigaray 10.187,00

Los boligrafos SL 15.000,00

Carmen Larraz Elorriaga 10.127,00

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.2. Deialdiak

Kultura 
ekintza
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 IDEIA 2017  
(kulturaren hedapena) 
 
Helburua 
Arautzea, Nafarroako Foru Komunitatean 
eta Kultur Ekintza Zerbitzuari dagozkion 
eskumenen esparruaren barnean, he-
dapeneko jarduerak (hitzaldiak, mintzal-
diak, erakusketak, lehiaketak, biltzarrak, 
zinema zikloak eta antzekoak) modu 
iraunkorrean gauzatzen dituzten kultur 
entitate eta elkarteek egindako kultur 
proiektuetarako laguntzak. 
 
Gazteendako neurriak dituzten ekintzak:

– Nafarroako Ikastolen Elkartea:  
 gazteendako arte garaikidea
– La Caracola: arte garaikidea  
– Tiza elkartea: komikiaren sustapena
– Atena fundazioa: artea eta desgaitasuna
 Genero ekintza eta neurriak 
– IPES: zinema eta emakumea zikloa 
 
 Aurrekontua 
 140.000 euro. 
 
 Esleitua 
 140.000 euro 13 proiektutan.

Eskatzailearen  
izena

Proiektuaren izena Emakida

Nabarralde Fundazioa Ondarea, paisaia eta globalizazioa. III sinposioa 6.000,00

Nafarroako Ikastolen Elkartea Sci Oinez artea erakusketa 13.190,97

Idazleekin Solasean Elkartea Ilebeltza euskal nobela beltzaren astea 1.610,00

“La Caracola” kultur elkartea Ibili, modu asko 7.750,00

Nafar Ateneoa Nafar ateneoaren proiektu kulturala 20.279,12

Ruido de Fondo kultur elkartea Auzolan foroa. Kulturgunea 5.145,00

Amigos de Cascante kultur  
elkartea

Cascanteko XII. erromatar astea 8.250,00

Nafarroako Argazki eta Zinema 
Elkartea

Nafarroako Argazki eta Zinema Elkartearen jarduerak 14.000,00

Komikia sustatzeko Tiza elkartea Nafarroako komikiaren VIII. azoka 18.435,57

Atena fundazioa Kultura eta sentsibilizazioa. Artea eta ezgaitasuna 2.445,41

Instituto Promocion Estudios  
Sociales IPES Elkartea fundazioa

31. zinema eta emakumea nazioarteko agerraldia 10.500,00

Nafarroako Dantzarien Biltzarra Nafar dantza hedapena 16.196,96

Nafarroako Bertsozale Elkartea Nafarroako Bertsolari Txapelketa 2017 16.196,96

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.2. Deialdiak

Kultura 
ekintza
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 Baluarte fundazioarekin 
kontratu programa 2017 
(beren programak) 
 
Helburua 
Baluarte Auditoriumeko denboraldi  
nagusiak sortzea, komunikatzea eta  
kudeatzea: Baluarte auditoriumeko areto 
nagusiak duen formatu handi horretara 
bideraturiko udaberriko (otsaila-maiatza) 
eta udazkeneko (urria-urtarrila) denboral-
dietako ikuskizun eta artistak hautatzea, 
SGAEk jasota dituen bost diziplina esze-
nikoetan: lirika, musika klasikoa, herri 
musika edo musika hedatua, antzerkia 
eta dantza.  

 Sortzea, komunikatzea eta kudeatzea 
Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren den-
boraldi nagusiak eta orkestra sinfoniko 
batek denboraldi artistikoan duen berezko 
jardueraren ondoriozko funtzionamendu 
gastuak: orkestrako zuzendaritza artisti-
koa kontratatzea eta auditoriumeko areto 
nagusiak duen formatu handi horretara 
bideraturiko udaberriko (otsaila-maiatza) 
eta udazkeneko (urria-urtarrila) denboral-
dietarako orkestrak hautaturiko progra-
mak baiestea, Nafarroako Orkestra  
Sinfonikoko langile artistiko eta adminis-
tratiboak kontratatzea eta kudeatzea.

 

 Sortzea, komunikatzea eta kudeatzea 
formatu txikiko beste ziklo batzuk eta/
edo dibulgazio ekintzak, kultura edukia 
osatzera datozenak, Baluarte Auditoriu-
meko guneetan. 

 Asmoa 
Batez ere Baluarte Nafarroako Biltzar 
Jauregia eta Auditoriumean egitekoak 
diren kultur jarduerak sustatzea, horrela, 
Nafarroako Foru Komunitateko eta ko-
munitatearen irudia atzerrian hedatzeko 
motor eta erreferentzia bihur dadin.

 

Genero, gazteria, LGTBI neurriak 
Gazteentzako neurriak:  
30 urtetik beherakoen programa,  
gazteendako %70eko deskontua duten 
sarrerak. 
 
Gauzatua 
4.967.625,00 euro. 
 
Nafarroako Orkestra  
Sinfonikoaren webgunea 
www.orquesta-pablo-sarasate.com

 Baluarteko webgunea 
www.baluarte.com

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.3. Hitzarmenak entitateekin

Kultura 
ekintza

http://orquesta-pablo-sarasate.com/
http://baluarte.com/general.php?idi=cas&sec=20
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 2017Rako hitzarmena  
nafarroako antzerki sarea 
elkartearekin gaiarre saria 
birarako 
 
Helburua 
2016an Gaiarre Saria irabazi zuen 
konpainiaren bira bat finantzatzen  
laguntzea NAS elkarteko guneetan, 
2017an zehar. Jarduera hau ez da  
sartu urte anitzeko diru-laguntzetan  
eta urtero onesten den lanerako  
planean definitu da. 
 
Asmoa 
Zalantzarik gabeko kalitatea duten ekoiz- 
penak antzeztoki publikoetan sartzea, 
Nafarroako konpainia profesionalak  
sustatzea (Gaiarre sarira Nafarroako 
konpainia profesionalak baino ezin  
dira aurkeztu) eta gainerako konpainien 
ekoizpenerako pizgarri izatea. 
 
Aurrekontua 
20.000 euro. 
 
Gauzatua 
20.000 euro 
 

 Gaiarre saria 
Sari honekin saritu nahi da proiektu 
eszeniko onena, berrikuntza handiena, 
baliabideen egokitzapen onena, publi-
koarengana iristeko gaitasun handia-
goa. 
 
Saria In Extremis konpainiari eman zaio 
Shakespeareren lan batengatik. Bertan, 
emakumeekiko abusua eta botere uste-
lkeria salatzen dira.

 1. Ostirala, otsailak 17; Lizarra
 2. Ostirala, martxoak 3; Zizur Nagusia 

3. Igandea, martxoak 5; Atarrabia 
4. Igandea, martxoak 19; Mutiloa  
 (Aranguren Ibarra)

 5. Larunbata, martxoak 25; Burlata
 6. Ostirala, apirilak 21; Noain
 7. Igandea, apirilak 30; Los Arcos
 8. Ostirala, maiatzak 5; Tafalla
 9. Larunbata, irailak 9; Altsasu
 10. Larunbata, urriak 7; Zangoza

Kultura 
ekintza

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.3. Hitzarmenak entitateekin



Nafarroako antzerki  
eskolarekiko hitzarmena 
 
Xedea 
Nafarroako Antzerki Eskolaren jardueren  
ondoriozko funtzionamendu gastuak  
finantzatzea. 
 
Nafarroako Antzerki Eskola 
Nafarroako Antzerki Eskolak aktoreak 
prestatzeko eta proiektu artistikoak  
sortu eta zuzentzeko lanak egiten ditu. 
 
Aurrekontua 
225.000 euro. 
 
Gauzatua 
225.000 euro. 
 
Laguntza erabiltzaile gazteei 
Nafarroako Antzerki Eskolak bere  
jardueraren oinarrian du aktore gazteen 
prestakuntza. Egoera ahuleko kolekti-
boekin ekintzak ere egiten ditu.

 Webgunea 
www.laescueladeteatro.com

13

 Iruñeko Orfeoiarekiko  
hitzarmena 
 
Helburua 
Iruñeko Orfeoiaren gisako musika  
entitate baten berezko jardueren  
ondoriozko funtzionamendu gastuak  
finantzatzea. 
 
Iruñeko Orfeoia 
Orfeoia Nafarroako gizartearen ordezkari  
bat da, adin, jatorri, gizarte eta kultura 
maila askotarikoek osatua baita. 

 Giza osaera berezi horren ondorioz,  
gizartea (eta ez soilik musikazale  
jendea) identifikatu egiten da positiboki 
baloratzen duen gizatalde heterogeneo 
horrekin. 
 

Aurrekontua 
285.000 euro. 
 
Gauzatua 
285.000 euro. 
 
Laguntza erabiltzaile gazteei 
Orfeoiak abesbatza prestakuntza  
ematen die gazteei, gazte orfeoiaren  
bidez. 
 
Kontsulta ezazu programazioa 
www.orfeonpamplones.com/es/events/
season/2017-2018 
 
 

Kultura 
ekintza

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.3. Hitzarmenak entitateekin

http://www.laescueladeteatro.com/
https://www.orfeonpamplones.com/es/events/season/2017-2018
https://www.orfeonpamplones.com/es/events/season/2017-2018
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 DNA. Nafarroako Dantza 
Garaikidearen Jaialdia. 
 
Helburuak

– Arteen eta pentsamendu garaikidearen 
garapena eta ikusgarritasuna sustatzea,  
ingurune sozial eta kulturalarekin batean.

– Programazio barne-hartzailea egitea, 
bide egiteko bai artista ospetsuei bai 
hasi berriei zein genero edo jatorri  
aniztasunari, publiko orori erreparatuko  
diona, gizartearen parte-hartzea eta  
hirian duen esku-hartzea sustatuz.

– Sare dinamiko eta parte-hartzaileak  
indartzea Espainia eta nazioarte mailako 
bestelako agertoki eta sormen guneekin.

 Características
 Zuzendaritza artistikoa: Isabel Ferreira.
 

Jaialdiaren oinarrian dantza garaikidea, 
sormenik berriena eta azkeneko joerak 
daude.

 Arreta jartzen zaio lurraldetasunari,  
aniztasunari eta publiko berriak sortzeari.

 DNAren xedea da erreferentziazko 
gune bihurtzea dantza garaikidearen 
berrikuntzarako, sormen prozesuen 
alde eginez eta beste hizkera batzuetara 
irekiz.

 Maiatzaren 20tik ekainaren 3ra. 
 

Inplikaturiko entitateak
– Uharteko Arte Garaikideko Zentroa 
– Barañaingo Auditoriuma-Dantzaren 

etxea 
– NAS 
– Udal parte-hartzaileak 

 
Bultzatzaileak 
Iruñeko Udala, Gaiarre Antzokia,  
Barañaingo Auditoriuma, Uharteko Arte 
Garaikideko Zentroa, Institut Français, 
Txinako Kultura Ministerioa, Uruguai, 
Brasilgo Enbaxada, Rolex Institutua, 
Skunfunk, Nafarroako JD Ardoak,  
Hispaniar-Brasildar Kultur Fundazioa, 
Pro-Helvetia. 
 
Laguntzaileak 
Noain-Elortzibarko kultura etxea,  
Agoizko Kultura Etxea, Atarrabiako  
Kultura Etxea, Iortia Kultura Etxea,  
Castel Ruiz, Lesakako Udala, Projeto 
Dança en Foco, Mercat de les Flors- 
Casa de la Dansa, Graner, Panorama, 
CoLaboratorio, Golem, Katakrak,  
Nicolette, Afrika elkartea, REDIV.

 Laguntza erabiltzaile gazteei 
Hizkuntza garaikidea izanik, programaren 
publikoa gaztea da, batik bat

 

 
Aurrekontua 
148.566 euro. 
 
Gauzatua 
151.781 euro. 
 
Bertaratutakoak 
5.768 pertsona. 
 
Webgunea 
http://festivaldna.com/2017/

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.4. Programa artistikoak

Kultura 
ekintza

http://festivaldna.com/2017/
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 Erriberriko antzerki jaialdia
 

Helburuak 
Kalitatezko antzerki ikuskizunen heda-
pena laguntzea eta sustatzea. Ez ohi-
koagoak diren kalitatezko proposame-
nak egitea, antzerki aldien eskaintza 
zabaltzeko. Nafarroako sektore profe-
sionalaren lana bultzatzea. Antzerkia 
publikoari hurbiltzea. Proposamen  
historiko eta sozialak dituzten egile  
eta zuzendari berriengana irekitzea.

 Diziplina artistiko berriak barne hartzea, 
kasu, musika eta poesia.  
 
Ezaugarriak 
Arte zuzendaritza: Luis Jiménez 

 Antzerkiari lotutako kultura hedatzeko 
programa. Programazioaren baitan  
hedapen jarduerak egin ziren hainbat 
agertokitan (La Cava, Errege Jauregia, 
kale eta plazak, Tafalla-Kulturgunea)  
eta baita prestakuntza jarduerak eta  
sormen egonaldiak ere.

 Antzezlanak sormenezkoak izan ohi  
dira, klasikoetatik eta, batez ere, Euro-
pako urrezko mendetik (Espainia, Ingla-
terra, Frantzia eta Italia) abiatuta, gaur 
egunera ekarriak. Jaialdiak, nagusiki, 
aurrez Nafarroan ikusi ez diren ekoizpe-
nak programatzen ditu. Programan ohiko 

antzerki proposamenetatik ihes egiten 
du, ikuskizun garaikideen alde egiteko. 
Ikuskizun horiek klasikoen berrikuntza 
dakarte, gaur eguneko publikoarekin bat 
eginez.

 Uztailaren 21etik abuztuaren 5era 
 
Inplikaturiko entitateak

– Erriberriko eta Tafallako Udalak,  
– Nafarroako arte eszenikoetako sektore 

profesionala, 
– Nafarroako Antzerki Eskola eta Guiarte.  
– Erriberriko kultura taldeak 

 
Laguntza erabiltzaile gazteei

 Gazte txartela dutenendako prezio  
bereziak.

 Antzerki eskolen topaketak, RESAD,  
Nafarroako Antzerki Eskola eta Bartze-
lonako Eskolaren parte-hartzearekin. 

 Prestakuntza lantegiak, aktore gazteak 
bertan direla. 
 
Aurrekontua

– Programazioa, hedapena eta komunika-
zioa: 187.955,50 euro

– Zuzendaritza artistikoa: 17.000 euro
– Gauzatze teknikoa: 173.000 euro

 Gauzatua 
419.320 euro. 

 
Bertaratutakoak 
6.532. 
 
Webgunea 
www.oliteteatrofestival.com/es

Kultura 
ekintza

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.4. Programa artistikoak

http://www.oliteteatrofestival.com/es
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 Lizarrako antzinako  
musikaren astea (SMADE)

 
Helburua 
Helburua du publiko guztiarendako  
sustatzea eta hedatzea antzinako  
musika, kontzertuak zein prestakuntza 
jarduerak eginez. 
 
Ezaugarriak 
Kontzertuak, konferentziak, artistekin to-
paketak eta kaleko jarduerak antzinako 
musikaren gainean. 

 Zuzendaritza artistikoa: Iñigo Alberdi

 2017ko irailaren 1etik 10era

 Inplikaturiko entitateak
– Vianako Printzea Erakundea-Kultura 

Zuzendaritza Nagusia
– Baluarte fundazioa
– Lizarrako Udala
– Lizarrako San Migel parrokia
– Santa Klara parrokia
– Merkatarien elkartea
– Herriko hotelak, ostatuak, jatetxeak

 Laguntza erabiltzaile gazteei 
Prezio bereziak gazte txartelarekin 
 

Aurrekontua 
124.000 euro. 
 
Gauzatua 
139.239, 54 euro. 

 
Bertaratutakoak 
617 
 
Webgunea 
www.smade.es/es/inicio

Kultura 
ekintza

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.4. Programa artistikoak

http://smade.es/es/inicio
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 Organorako Musika  
Nafarroan XXXIII. zikloa 
 
Helburua 
Nafarroako elizetan erabilgarri dauden 
organoak eta musika-tresna honendako 
berariaz idatziriko musika ezagutaraztea. 
 
Ezaugarriak 
Zikloko zuzendari artistikoa José Luis 
Echechipía organista izan da.

 Jendeari aukera eman dio musikaz  
gozatzeko hamar kontzerturen bidez 
(horietako bat didaktikoa) eta sakontzeko 
tresna berezi horien ezagutza, bereziki 
tresna historikoei dagokienez, Sebastian 
Alberoren bidez, hari buruzko konferen- 
tzia bat antolatu baita. 

 Formatu aldetik askotarikoak izan dira: 
kontzertu soila, azalpenduna, didakti-
koa, ilustratua, iruzkindua. Interpreta-
turiko musika ere askotarikoa izan da: 
hainbat arotako lanak, organoa solista 
dela edo beste tresna batzuekin batera. 

 Irailaren 16tik azaroaren 16ra.

 Inplikaturiko entitateak

1. Diego Gómez de Larraga. 
2. Musikaren Hedapenerako Zentro  

Nazionala.   
3. Iruñeko planetarioa.
4. Parrokiak, elizak, monasterioa, katedrala:  

Leire, Mañeru, Tafalla, Larraga, San 
ÇAntonio (Iruña), San Domingo (Iruña), 
Jasokundea (Iruña), San Nikolas (Iruña) 
Katedrala (Iruña).

5. Erronkariko Udala

 Aurrekontua 
55.000 euro. 
 
Gauzatua 
49.646,71 euro. 
 
Bertaratutakoak 
1.551 
 
Webgunea 
www.culturanavarra.es/es/edicion-2017-8

Kultura 
ekintza

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.4. Programa artistikoak

http://culturanavarra.es/es/edicion-2017-8
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1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.5. Plan sektorialak

 Dantza Sustatzeko Plana 
 
Helburua 
Gaur eguneko egoeraren diagnostikoan 
oinarritutako dantzaren aldeko ekintza 
plan bat prestatzea, Nafarroan dantza 
sustatzeko eta hari balioa emateko  
tresna izan dadin. 
 
Aldia 
Legegintzaldia bukatu arte. 
 
BULTZATZE PLANA egitea 
DANTZAREN TALDE MOTORRA izeneko 
lantalde bat sortzea.

 Misioa: sektorea eta beronen errealitatea 
ezagutzea, ikuspegi txikitik harago egitea  
eta diskurtso bateratu bat bilatzea.  
Diagnostiko bat egitea.

 Ikuspegia: prozesu irekia. Bertan sekto-
rearen egoera ezagutzera bideratutako 
hausnarketak planteatzen dira, ekintza 
positibo zehatzak sustatzeko. 
 
Metodología 
Prozesu ireki eta parte-hartzailea 
Antzerki sektore publiko zein pribatu,  
profesional edo amateurraren parte- 
hartzeari irekitako deialdia.

 Bileren egutegia 
Lansaioak

– Abenduak 19  
Egoeraren diagnostikoa. Nafarroako 
Dantzaren mapa. Nolakoa den lurraldea, 
dantzari dagokionez.  
Programazioa eta programazio formatuak. 
Eragileak.

– 2016ko abenduaren 21a 
Sormena, kalitatea eta ekoizpena.  
Merkatua. Laneko beste modalitate  
batzuk eta eragileen arteko kolaborazioa.

– 2017ko urtarrilaren 17a 
Itzulera jardunaldia, ondorioak eta  
Nafarroan dantza sustatzeko planerako 
parte-hartze prozesuaren gaineko  
aurkezpen txostena 
 
Prozesua 
Egoeraren diagnostiko bat eta proposa-
men jakinak egin dira, baina ez plan ba-
tean gauzatu. Saioak ospatzeko datak  
ez dira egoki hautatu eta prozesuan 
parte-hartzea espero zena baino txikia-
goa izan da. 
 
Parte-hartzaileak 
20 parte-hartzaile, bi saioen artean. 
 

Planaren ardatz estrategikoak
1. Dantzaren merkatua eta gizarte balioa
2. Eragileak (I): sortzaileak eta konpainiak
3. Eragileak (II): Administrazioa eta kontra-

tatzaileak
4. Prestakuntza 

 
Azken dokumentu osoa 
K Dokumentua: DANTZA SUSTATZEKO 
PLANA/Parte-hartze prozesua/txostena 
 
Laguntza teknikoa 
Ana Belén Santiago Marzo Producciones. 
 
Aurrekontua 
403,26 euro. 

Kultura 
ekintza
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 Antzerkia Sustatzeko  
Plana 2017

 
Helburua 
Gaur eguneko egoeraren diagnostikoan 
oinarritutako antzerkiaren aldeko ekintza  
plan bat prestatzea 25 ekintzarekin,  
Nafarroan antzerkia sustatzeko eta  
hari balioa emateko tresna izan dadin. 
 
Aldia 
Legegintzaldia bukatu arte.

 BULTZATZE PLANA egitea 
ANTZERKIAREN TALDE MOTORRA  
izeneko lantalde bat sortzea.

 Misioa: sektorea eta beronen errealitatea 
ezagutzea, ikuspegi txikitik harago egitea  
eta diskurtso bateratu bat bilatzea.  
Diagnostiko bat egitea

 Ikuspegia: prozesu irekia. Bertan sekto-
rearen egoera ezagutzera bideratutako 
hausnarketak planteatzen dira, ekintza 
positibo zehatzak sustatzeko

 Metodología 
Prozesu ireki eta parte-hartzailea 
Deialdia antzerkiaren sektore publiko 
zein pribatu, profesional eta amateurra-
ren parte-hartzera irekia

 Bileren egutegia
– 2017ko urriaren 10a: TALDE MOTOREA 

osatzea
– 2017ko urriaren 19a: ANTZERKI  

MAPIFIKAZIOA ETA PROGRAMAZIOA
– 2017ko urriaren 24a: SEKTOREKO  

ERAGILEAK ETA SORMENA
– 2017ko urriaren 26a: MERKATUA  

ETA LANEKO BESTE MOLDE BATZUK

 Prozesua
 Haurnarketa partikularra 

Desioak eta asmoak proiektatzea 
Horiek lortzeko ekintzak 
Ekintzak lehenestea

 Parte-hartzaileak 
4 parte-hartzaile bilkurako, batez beste. 
 
Planaren ardatz estrategikoak

1. Erakunde esparrua 
Nafarroako Gobernuarekin, Parlamen-
tuarekin eta bestelako erakundeekin  
lotura duten ekintzak

2. Zeharkako esparrua 
Erakunde desberdinetako eragileek  
esku-hartzen duten ekintzak

3. Prestakuntzaren esparrua 
Sortzaile, enpresa eta kudeatzaileen 
prestakuntza premiekin lotura duten 
ekintzak

4. Merkatu esparrua 
Ekoizpen artistikoak merkaturatzearekin 
eta sektore profesionalaren sustapena-
rekin lotura duten ekintzak

 Azken dokumentu osoa
 Web bertsioa http://culturanavarra.es/

imagenes/documentos/plan-de-im-
pulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pd-
f?t=20170408110051 
Kontatze dokumentua K:\ANTZERKIA 
SUSTATZEKO PLANA\2017\Parte-hartze 
prozesua.

 Laguntza teknikoa
 Ana Belén Santiago 

Marzo Producciones

 Aurrekontua
 605 euro.

Kultura 
ekintza

1.1. Arte Sorkuntzaren eta hedapenaren atala 
1.1.5. Plan sektorialak

http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
http://culturanavarra.es/imagenes/documentos/plan-de-impulso-al-teatro-en-navarra-119-es.pdf?t=20170408110051
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1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.1. Atalaren aurkezpena

 Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala  
Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiko Kultura Ekintzako 
Zerbitzuari lotetsia dago.

 Xedea 
Nafarroako kultura- eta sorkuntza-indus-
trian berrikuntza eta lehiatzeko gaitasuna 
hobetzen laguntzea.

 Ildo estrategikoak 
Agente kulturalei aholku ematea,  
herri-kulturari eta toki-erakundeen  
kultura-programazioari babesa ematea, 
berrikuntza sustatzea, eta sektore  
artistikoaren modalitate guztietako  
prestakuntza hobetzea eta sustapen- 
eta merkaturatze-kanalen antolaketa  
berritzea eta hobetzea.

Kultura 
ekintza
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 Nafarroako toki-erakun-
deentzako diru-laguntzen 
deialdia, “artea eta kultura 
2017” programako jarduera  
artistiko eta kulturalak 
gauzatzeko.

 Helburua 
Nafarroako 1.000 eta 40.000 biztanle 
arteko udalerrietan toki-erakundeek 
jarduera artistiko eta kulturalak sustat-
zeko laguntzak arautzea (multzo ho-
netan sartzen dira, halaber, 1.000 biz-
tanle baino gutxiagoko udalerrietako 
toki-erakundeak, baldin eta aipaturiko 
neurrira heltzeko elkartu eta proiek-
tuak aurkezten badituzte). 
 
Asmoa

– Nafarroako herrietan kultura-progra-
mazioa handitzea eta hobetzea.

– Nafarroako talde artistikoen progra-
mazioari babesa ematea.

– Nafarroako kultura-ekoizpena bizia-
gotzea eta hobetzea.

– Kultura-jarduerak udalerri guztietan 
sustatzea. 
 
Aurrekontua 
509.000 euro. 
 
Esleitua 
509.000 euro 76 herriri.

Herria Azken 
dirulaguntza

1 Ablitas 2.500,00

2 Allo 2.300,00

3 Altsasu 19.119,79

4 Andosilla 2.500,00

5 Antsoain 13.609,83

6 Agoitz 6.345,53

7 Aranguren 18.612,17

8 Arbizu 829,60

9 Arguedas 1.188,10

10 Artaxona 1.134,40

11 Aiegi 2.500,00

12 Azagra 13.023,95

13 Barañain 6.800,00

14 Baztan 16.009,76

15 Bera 14.558,90

16 Berian 2.900,00

17 Berriozar 5.100,00

18 Buñuel 2.500,00

19 Burlata 
patronatua

19.876,29

20 Cabanillas 2.300,00

21 Cadreita 170,00

22 Caparroso 2.500,00

23 Cárcar 2.300,00

24 Zarrakastelu 905,95

25 Cascante 2.900,00

26 Castejón 13.655,67

27 Zizur zendea 2.900,00

28 Oltza zendea 2.300,00

29 Cintruénigo 18.683,92

Herria Azken 
dirulaguntza

30 Corella 4.300,00

31 Cortes 2.900,00

32 Doneztebe 2.300,00

33 Eguesibar 19.876,29

34 Lizarra 6.000,00

35 Esteríbar 689,00

36 Etxarri- 
Aranatz

2.500,00

37 Faltzes 2.500,00

38 Fustiñana 2.500,00

39 Galar zendea 2.500,00

40 Gesalatz, 
Abartzuza, 
Lezaun eta 
Jaitz 

2.300,00

41 Uharte 17.812,17

42 Irurtzun 11.607,12

43 Lakuntza 2.300,00

44 Larraga 1.186,70

45 Lekunberri 1.100,00

46 Lerin 2.300,00

47 Lesaka 2.500,00

48 Lodosa 3.500,00

49 Los arcos 2.300,00

50 Irunberri 2.300,00

51 Martzilla 2.500,00

52 Mendabia 12.456,24

53 Milagro 2.900,00

54 Monteagudo 2.300,00

55 Murchante 2.900,00

56 Noain 
Elortzibar 
patronatua

18.612,17

Herria Azken 
dirulaguntza

57 Otsagabia, 
Jaurrieta, 
Ezkaroze

2.300,00

58 Olazti 2.300,00

59 Erriberri 2.900,00

60 Orkoien 2.900,00

61 Azkoien 7.951,99

62 Gares 2.500,00

63 Ribaforada 13.750,65

64 San Adrian 16.163,74

65 Zangoza 19.555,67

66 Sartaguda 2.300,00

67 Sesma 2.300,00

68 Tafalla 6.000,00

69 Tutera Castel 
Ruiz

25.648,04

70 Ultzama 2.991,20

71 Valtierra 2.500,00

72 Viana 17.448,04

73 Alesbes 2.500,00

74 Atarrabia 18.214,96

75 Deierri 2.300,00

76 Zizur nagusia 19.512,17

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.2. Nafarroako toki-erakundeen kultura-ekintzari babesa emateko programa

Kultura 
ekintza
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 Nafarroako udalentzako 
diru-laguntzen deialdia,  
foru-komunitateko udal- 
agertokietan arte eszeniko  
eta musikal profesionalen 
programazioari babesa 
emateko 2017. Urtean - 
udal platea local

 
Helburua 
Udalerriei arte eszeniko eta musikaletan 
antolatzen duten programazioan, pu-
blikoekiko bitartekotza-jardueretan eta 
artista elkartuen egonaldi eta bestelako 
ekintzetan laguntzea, eta, horretarako, 
foru-komunitateko udalen jabetzako bar-
ne-barruti eszenikoetan arte eszeniko 
eta musikaletako profesionalak kontra-
tatzea. 
 
Asmoa

– Nafarroako udalerrietan kultura-progra-
mazioa handitzea eta hobetzea.

– Nafarroako talde artistikoen programa-
zioari babesa ematea.

– Nafarroako kultura-ekoizpena biziagotzea 
eta hobetzea.

– Publikoarekiko bitartekotza-jarduerak 
bultzatzea.

 Egonaldi-proiektu gehiago egitea.

 Aurrekontua 
865.000 euro. 
 
Esleitua 
865.000 euro 31 udaletxe eta erakunderi.

 A kategoria

  
 
B kategoria

 C kategoria 

Herria Emandako  
diru-laguntza

Barañain auditorio 160.000,00 €

Tudela - Castel Ruiz 153.333,33 €

Herria Emandako  
diru-laguntza

Altsasua 35.140,00 €

Antsoain 22.885,57 €

Aranguren 43.283,58 €

Burlata 40.796,02 €

Cintruenigo 18.034,83 €

Noain Elortzibar 45.384,37 € 

Zangoza 34.577,11 €

Tafalla 33.706,47 €

Atarrabia 47.761,19 €

Zizur nagusia 49.253,73 €

Herria Emandako  
diru-laguntza

Agoiz 8.561,99 €

Azagra 9.879,22 €

Bera 4.300,36 €

Beriain 5.423,88 €

Berriobeiti 5.888,79 € 

Castejón 6.469,92 €

Lizarra 10.034,18 €

Etxarri-Aranatz 9.995,44 €

Uharte 7.283,50 €

Irurtzun 10.227,89 €

Lesaka 6.779,85 €

Lodosa 12.784,87 €

Los arcos 4.200,00 €

Olazti 9.026,89 €

Azkoien 12.823,61 €

Ribaforada 11.583,87 €

San adrian 14.644,48 €

Valtierra 6.431,18 €

Viana 10.847,77 €

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.2. Nafarroako toki-erakundeen kultura-ekintzari babesa emateko programa

Kultura 
ekintza



Gauzatutako aurrekontua

 Bertaratuak 
14.275 
 
Webgunea 
www.culturanavarra.es/es/kultur-2017 
 

 Egoitzak 
Altsasu, Agoitz, Artaxoa, Azagra, Bera, 
Corella, Donamaria, Elizondo, Lizarra, 
Fitero, Izaba, Xabier, Lekunberri, Liza-
so, Lodosa, Los Arcos, Lesaka, Martzi-
lla, Mendigorria, La Oliva monasterioa, 
Irantzu monasterioa, Leire monasterioa, 
Otsagabia, Olazti, Erriberri, Orbaizeta, 
Orreaga, Gares, Ribaforada, Erronkari, 
Zangoza, Tafalla, Tutera, Uxue, Valtierra, 
Viana eta Zugarramurdi. 
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 KULTUR 2017 

 Ekainaren 23tik irailaren 9ra 
 
Helburua 
Nafarroako biztanle eta bisitariek  
udaran kultura-eskaintza erakargarriaz 
gozatu ahal izatea. Gainera, sektore  
artistikoari laguntzen dio eta, beraz, 
sektorea bultzatzeaz gain, asmoa da 
foru-komunitatean musika, arte esze-
nikoak (zehazki, dantza) eta arte plasti-
koak gehiago zabaltzea.

 Asmoa 
Nafarroan kultura zabaltzeko programa 
bat da, bereziki kultura-turismoa bino-
mioa garapen-estrategia eta pizgarri 
gisa lantzearen aldeko apustua egin 
duten herrientzat pentsatua. 

 Programak hiru ardatz ditu:

– Herri-musika (folk, jazz, blues, pop eta 
beste musika batzuk).

– Dantza garaikide eta tradizionala.

 Arte plastikoak.

Programazioa - taldeen ordainsariak 124.841,19 €

Bitarteko teknikoak - gauzatzea 75.310,64 €

Publizitatea/Komunikazioa 43.053,92 €

Erakusketak 16.976,99 €

Gastua 260.182,75

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.2. Nafarroako toki-erakundeen kultura-ekintzari babesa emateko programa

Kultura 
ekintza

http://www.culturanavarra.es/es/kultur-2017
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1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.3. Nafarroako herri-kulturari babesa emateko programa

 Toki-erakundeentzako 
diru-laguntzen deialdia, 
2017. urtean herri-kultura  
tradizionala zabaltzeko 
proiektuak egiteko.  
Sustraiak. 
 
Helburua 
Toki-erakundeek kultura-proiektuak 
gauzatzeko laguntzak arautzea.  
Proiektuek baldintza hauek bete behar 
dituzte: elkarteek gauzatzea; gizarte- 
eragina izatea; inklusiboak izatea;  
Nafarroako gizarte-sarea eta kultura- 
ondarea sortzen, mantentzen eta  
sustatzen laguntzea; eta biztanle  
guztiak barne hartzea.

 
Asmoa 
Nafarroako Foru Komunitateko kultu-
ra-ondare tradizionalaren adierazpenak 
sustatzeko eta zabaltzeko helburua 
duten proiektuak gauzatzen laguntzea; 
adierazpen horiek, zehazki, nafar tradi-
zio eta folklorekoak izan behar dute. 
 
Aurrekontua 
80.000 euro. 
 
Esleitua 
71.899,33.

Izena Emandako 
laguntza

Duguna folklore taldea 4.313,61 €

Ardanbera kultur elkartea 2.396,00 €

“Pamplona canta” 910,00 €

Ondare kultur taldea 1.080,00 €

Altxata kultur elkartea 5.554,72 €

Olentzeroren lagunak 
elkartea

9.600,00 €

Orreaga fundazioa 5.320,00 €

Angiluerreka elkartea 3.000,00 €

Ortzadar euskal folklore 
elkartea

3.660,00 €

Edabe elkartea 9.590,00 €

Naf. Bertsozale elkartea 9.599,00 €

E. Dantzarien biltzarra 9.599,00 €

Aralar mendi elkartea 2.082,00 €

Garaitzeko asi kultur 
elkartea

5.195,00 €

Kultura 
ekintza
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 Ikasketa artistikoak  
luzatzeko beken deialdia 
arautzen duten oinarriak. 
Agorarte - 2017.

 Helburua 
Nafarroako 30 urte arteko ikasleek  
ikasketa artistikoak luzatu ditzaten  
sustatzea; ikasketak estatuko eta  
atzerriko zentroetan egin ditzakete.

 
Asmoa 
Beka horien onura publikoko xedea da, 
batetik, bekadunek kanpoan foru-komu-
nitatearen maila kultural eta artistikoaren 
irudi ona ematea; eta bestetik, pres-
takuntza-proiektuak amaitu ondoren  
bekadunek eskuraturiko ezaupideak 
aprobetxatzea. 
 
Esleitua 
155.575,91.

Izena Beka  
guztira

Disziplina 
artístikoa

Árloa Espezialitatea Ikasketak 
egindako 
herrialdea

Ikastetxea

Alba Cuartero 
Urdiciain

5.606,48 € Arte 
eszenikoak

Antzerkia Interpretazioa Espainia Real Escuela Superior  
de Arte Dramático

Andrea Jiménez 
Mateo

10.947,04 € Musika Opera Suitza Hochschule der Künste 
Bern

Delia Labiano 
Iricíbar

6.659,35 € Arte 
eszenikoak

Antzerkia Interpretazioa Espainia Estudio Juan Codina

Katalin Arana 
Riesco

9.752,68 € Arte 
eszenikoak

Dantza Klasikoa Suitza Ecole Atelier Rudra Béjart 
Lausanne

Laura García 
Itarte

12.116,07 € Musika Klarinetea Suitza Conservatorio della 
Svizzera italiana

Mikel Maiza 
Razkin

7.204,48 € Ikus-entzu-
nezkoak

Espainia L´ idem creative arts 
school Barcelona

Rafael Munárriz 
Gimeno

12.400,00 € Arte 
plastikoak

Brasil Fundaçao Armando 
Alvares Penteado (FAAP 
- SP)

Silvia Esain 
Nagore

9.681,76 € Musika Oboea Suitza Haute École de Musique 
de Genève

Ane Lore Ugarte 
Eizmendi

9.115,63 € Musika Oboea Alemania Hochschule für Musik 
und Tanz Köln

Ane Sagüés 
Abad

6.647,07 € Arte 
eszenikoak

Antzerkia Interpretazioa Espainia Laboratorio de Teatro 
William Layton

Nahikari Oloriz 
Maya

9.813,97 € Musika Saxofoia Frantzia Conservatoire National 
Supérieur de Musique et 
de Danse de París

Paula Platero 
García

5.764,20 € Arte 
eszenikoak

Dantza Klasikoa Espainia Mariemma

Silvia García 
Azcárate

5.257,65 € Arte 
eszenikoak

Dantza Espainiarra Espainia Mariemma

Ainhoa Hermoso 
Legaz

5.784,73 € Arte 
eszenikoak

Dantza Klasikoa Espainia Mariemma

Akira Yoshida 
Michel

10.887,81 € Arte 
eszenikoak

Dantza Garaikidea Austria Salzburg Experimental 
Academy of Dance

Alberto 
Belzunegui 
Moreno

11.657,87 € Musika Tronboia Ingalaterra Royal Academy of Music 
of London

Ana García 
Caraballos

10.820,00 € Musika Saxofoia Estatu 
Batuak

Manhattan School of 
Music

Eneko Jiménez 
García

5.459,12 € Arte 
eszenikoak

Dantza Espainiarra Espainia Mariemma

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.4. Nafarroako kultura-sektorea prestatzeko eta profesionalizatzeko programa

Kultura 
ekintza



 Ezaugarriak 
Landarte programak Nafarroako landa- 
eremuko biztanleen kultura-proiektu  
bat du abiapuntutzat, eta proiektu hori  
artista egoiliarrek ere parte hartzen  
duten beste jarduera artistiko osagarri 
edo zeharkakoekin bateratzea kudeatzen  
du. Era horretan, sorkuntza- eta partai-
detza-prozesu berritzaile eta artistiko 
bat sustatzen da. Prozesu hori lantegien 
bitartez gauzatzen eta eszenaratzeekin 
amaitzen da.

 Proiektu horien giltza bertako biztanleek 
hastapenetik modu aktiboan parte hart-
zea da. 
 
Parte hartu duten herriak 
Abartzuza-Errezu, Fontellas, Galipentzu, 
Goizueta, Orbaizeta, Otsagabia, Sesma, 
Zuñiga, Zurukuain, Egulbati. 
 
Presupuesto Ejecutado 
123.573 euro. 
 
Asistentes 
2.040. 
 
Webgunea 
www.culturanavarra.es/es/landarte
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 Landarte 
 
2017ko martxoa, apirila eta maiatzean 
lantegiak egin dira eta ekainean hainbat 
eszenaratze eta jarduera.

 Helburua 
Nafarroako landa-eremuan kultura-ekint-
zako proiektu berritzaileak egitea. 

 Biztanleek modu aktiboan parte hartzeak  
lehentasuna du, dinamika kulturalak sor- 
tzeko prozesuari garrantzi handia eman 
behar zaiolako, azken emaitzari ematen 
zaion adina edo gehiago.

 Arte garaikideko diziplinak landa-ere-
mura hurbiltzea eta bertako ekarpenekin  
aberastea.

 Epe ertainera, proiektu horiek garatzea, 
zabalduz eta protagonistak engaiatuz. 
Batzuetan, proiektu hasiberriak berritzea; 
eta beste batzuetan, partaideak gehia-
go engaiatu daitezen bultzatzea eta/edo 
bertako garapen ekonomikoko proiektue-
tara bideratzea.

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.4. Nafarroako kultura-sektorea prestatzeko eta profesionalizatzeko programa

Kultura 
ekintza

http://culturanavarra.es/es/landarte


“Generazinema garapena:
 2017an film luzeen proiek-

tuak lantzeko diru-laguntzen 
deialdia” 
 
Helburua 
Film luzeak (fikziozkoak, dokumentalak  
eta animaziozkoak) produzitzeko proiek-
tuen garapena prestatzeko laguntzak ema-
tea. Proiektu horiek gero ikus-entzunezko 
obra komertzial bihurtzeko eta jendaurrean 
emateko modukoak izan behar dute. 
 
Asmoa

– Nafarroan film luze gehiago produzitzea.
– Jarduera zinematografikoa zabaltzea  

eta sustatzea.
– Nafarroaren irudi kultural eta artistikoa  

hobetzea.

 Aurrekontua 
20.000 euro. 
 
Esleitua 
20.000 euro:

– Bolo Audiovisual: 10.000,00
– Arena Comunicación Audiovisual SL: 

10.000,00
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 Generazinema film laburrak
 2017an eta 2018an film  

laburrak produzitzeko diru- 
laguntzen deialdia

 Helburua 
Film laburrak (fikziozkoak, dokumenta-
lak, esperimentalak eta animaziozkoak) 
eta telebistarako produkzioak egiten  
laguntzea. Filmek, betiere, 60 minutu  
baino gutxiagokoak, komertzialak eta  
zinema-aretoetan, telebistan edo Inter-
neteko plataformetan jendaurrean  
emateko modukoak izan behar dute.

 Asmoa 
Nafarroan zinemako eta telebistako  
produkzioa handitzea.

 Jarduera zinematografikoa zabaltzea  
eta sustatzea.

 Nafarroaren irudi kultural eta artistikoa 
hobetzea; izan ere, era horretako obrek 
jaialdietan proiekzio handia dute. 
 

Aurrekontua 
2017ko ekitaldi ekonomikoa: 64.000 euro. 
2018ko ekitaldi ekonomikoa: 70.000 euro. 
 
Esleitua 
2017: 31.183,76 
2018: 34.107,24 
 
Izena 2017 2018

Ignacio Leuza 
Fernandez

6.093,56 6.664,84

Ultreia Films SLU 9.552,24 10.447,76

En buen sitio 
producciones SL

5.014,93 5.485,07

Maddi Barber 
Gutierrez

6.703,28 7.331,72

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.5. Ikus-entzunezko sektoreari babesa emateko programa

Kultura 
ekintza



 Asmoa
– Jarduera zinematografikoa zabaltzea  

eta sustatzea.
– Nafarroaren irudi kultural eta artistikoa 

hobetzea. 
 
Aurrekontua 
A modalitatea, Nafarroan zinemaren  
inguruko jaialdi eta lehiaketak antolatzeko  
eta gauzatzeko: 20.000€.

 B modalitatea, zinematografiako enpresa  
eta profesionalek azoka, jaialdi eta eki-
taldi profesionaletan parte hartzeko: 
10.000€.
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 “Generazinema film luzeak: 
2017an eta 2018an film 
luzeak produzitzeko diru- 
laguntzen deialdia” 
 
Helburua 
Film luzeak (fikziozkoak, dokumentalak 
eta animaziozkoak) produzitzeko diru- 
laguntzak arautzea. Filmek, betiere, 60 
minutu baino gehiagokoak, komertzialak 
eta zinema-aretoetan, telebistan edo 
Interneteko plataformetan jendaurrean 
emateko modukoak izan behar dute. 
 
Asmoa

– Nafarroan film luze gehiago produzitzea.
– Jarduera zinematografikoa zabaltzea  

eta sustatzea.
– Nafarroaren irudi kultural eta artistikoa 

hobetzea.

 Aurrekontua 
2017ko ekitaldi ekonomikoa: 152.500 
euro. 
2018ko ekitaldi ekonomikoa: 152.500 
euro.

 Esleitua 
2017: 38.139,06 
2018: 38.139,06 

 
 
 
 
 
Generazinema Exporta:

 Zinematografiako enpresa 
eta profesionalentzako  
laguntzen deialdia, 2017an 
Nafarroan jaialdi eta lehiake-
tak antolatzeko eta gauza- 
tzeko eta azoka, jaialdi eta 
ekitaldi profesionaletan par-
te hartzeko. 
 
Helburua 
2017an Nafarroan zinemaren inguruko 
jaialdi eta lehiaketak antolatzeko eta zi-
nematografiako enpresa eta profesiona-
lek azoka, jaialdi eta ekitaldi profesiona-
letan parte hartzeko laguntzak arautzea. 
 

Izena 2017 2018

Hiruki filmak S. 11.179,06 11.179,06

Arquetipo 
Comunicacion SL

8.000,00 8.000,00

Ignacio Leuza 
Fernandez

18.960,00 18.960,00

Izena Esleitua

Artyco S.I. 8.000,00

Centro de enseñanza de 
imagen y sonido SL

1.085,00

Navarra de cine SL 10.000,00

Arena comunicación 
audiovisual SL

1.500,00

Golem distribucion SL 1.500,00

Joaquín Pascual Pérez 1.500,00

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.5. Ikus-entzunezko sektoreari babesa emateko programa

Kultura 
ekintza



– Liburu, disko eta bestelako euskarrien  
argitalpena eta autoedizioa.

– Arte plastiko eta bisualak.
– Beste kultura- eta sorkuntza-industria 

batzuk (prototipo artistikoak, moda,  
diseinua, arkitektura eta lanbide berriak).

29

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.6. Sustapenean eta merkaturatzean laguntzeko programa

 948 Merkatua, Nafarroako 
Arteen Merkatua. 2017ko 
edizioa. 
 
Lehen edizioa, azaroak 15 eta 16.

 Helburua 
Nafarroako kultura-arloko profesionalen 
produktuak lurralde hauetako agenteei 
erakustea, besteak beste: Aragoi, Euskal 
Autonomia Erkidegoa, Errioxa, Nafarroa 
eta Akitania (jaialdiak, zentroak, arte- eta 
sorkuntza-erakundeak…). 
 
Ezaugarriak

– Artista nafarren sare profesionala  
babestea eta, horretarako, artisten eta 
agenteen arteko topaketak koordinatzea.

– Nafarroako kultura- eta sorkuntza-enpre-
sak komertzialki dinamizatzea eta 
kanpora zabaltzea.

– Nafarroako kultura-eskaintza beste  
lurralde eta eremu batzuetako kultura- 
agenteen programazioan sartzea.

– Nafarroako kultura- eta sorkuntza- 
enpresen ekonomia hobetzea.

– Gertuko kultura-merkatuek elkar  
ezagutzea bultzatzea.

– Nafarroako kultura- eta sorkuntza-enpre-
sentzako negozio-aukerak sortzea.

– Nafarroa kultura aldetik aberatsa dela 
kanpoan zabaltzea.

 Diziplinak
– Zinema eta telebista.
– Arte eszenikoak (antzerkia, dantza,  

zirkua…).
– Musika.

Kultura 
ekintza



 Bertaratuak
– Profesionalen eta enpresen akreditazioak:  

1.080. 
– Baluarte PRO, profesionalen eta artisten 

arteko topaketak: 284. 
– Artisten erakusketak: 2.106.
 

Webgunea 
www.948merkatua.com
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 Erakunde kolaboratzaileak
– Jorge Oteiza Fundazio Museoa.
– Nafarroako Museoa.
– Uharteko Arte Garaikideko Zentroa.
– Nafarroako Unibertsitatea Museoa.
– Nafarroako Filmoteka.
– Nafarroako Unibertsitatea.
– Nafarroako Unibertsitate Publikoa.
– Nafarroako Industriaren Elkartea. 
– Europako Batzordea. Europe Enterprise 

Network.
– Espainiako Gobernua. Europa Sortzailea.
– Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernua.
– Akitania Berriko Gobernua.
– Kataluniako Gobernua.
– Aragoiko Gobernua.
– Errioxako Gobernua.
– Logroñoko Udala.
– Zaragozako Udala.
– Pirinio Atlantikoetako departamendua.
– Akitania Berriko eta abarreko kultu-

ra-erakundeak.
– Erakunde pribatuak: Nafarroako Ostala-

ritza Elkartea eta abar. 
 
Lekuak 
Baluarte, Zentral, Gayarre Antzokia, 
Joaquín Maya Udal Musika Eskola, Na-
farroako Antzerki Eskola, Geltokia, Kon-
destablearen Jauregia eta Nafarroako 
Filmoteka.

 Gauzatutako aurrekontua
– Kultura: 170.000 euro. 
– Euskarabidea/Euskararen  

Nafar Institutua: 6.534 euro.
– Nafarroako Gobernuaren  

Enplegu Zerbitzua: 2.000 euro.
– Komunikazioko Zuzendaritza  

Nagusia: 23.779 euro.
– La Caixaren Gizarte Ekintza  

eta Nafarroako Kutxa Fundazioa:  
25.000 euro.

Kultura 
ekintza

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.6. Sustapenean eta merkaturatzean laguntzeko programa

http://www.948merkatua.com/


31

 Liburu, disko eta bestelako 
euskarrien 1. azoka (2017) 

 
Helburuak 
Nafarroako argitalpen-sektorearen azoka 
bat sustatzea, honako hauek barne  
hartuta: liburu-argitaletxeak, egunkariak  
eta aldizkariak argitaratzen dituzten 
enpresak, bertako aldizkariak, Nafarroako  
Gobernuaren beraren argitalpenak, auto-
edizioa, musika eta abar.

 Ezaugarriak 
Nafarroako argitalpen-sektorearen 
aberastasuna erakusten duen argazki 
bat egin zen eta han agertu ziren hala 
egunkariak nola bibliak, hala enpresa 
handiak nola autoeditore txiki eta auzo 
eta herrietako aldizkariak argitaratzen  
dituzten elkarteak, besteak beste. 
 
Egoitza 
Geltokia/Autobus-geltoki zaharra,  
txartel-leihatilako gunea. 
 
Gauzatutako aurrekontua 
16.049 euro. 
 
Bertaratuak 
5.426 pertsona. 
 
Webgunea 
www.948merkatua.com/es/i-feria-del-li-
bro-disco-y-otros-soportes

Kultura 
ekintza

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.6. Sustapenean eta merkaturatzean laguntzeko programa

http://www.948merkatua.com/es/i-feria-del-libro-disco-y-otros-soportes
http://www.948merkatua.com/es/i-feria-del-libro-disco-y-otros-soportes
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 Helburuak 
Nafarroako kultura-sektore profesionala 
sustatzen laguntzeko 2017ko programa 
operatiboa zehaztea. 
 
Ezaugarriak

– KSIak merkaturatzea sustatzeko  
eta babesteko estrategia zehaztea.

– Eskaintza eta produktu komertzialen  
eta programatzaile eta bitartekari izan 
daitezkeenen datu-basea egitea.

– Kultura sustatzeko ekintza-plana  
zehaztea: ferien eta bestelako ekitaldi 
edo azoken plana.

– Euskarriak sortzea eta diseinatzea:  
salmenta-katalogoa, euskarriak (online 
eta paperezkoak), nortasun korporatiboa 
eta markak, standak, argazki- eta irudi- 
bankuak…

 Gauzatutako aurrekontua 

Nafarroako KSIen proposamen 

kultural eta artistikoen erregistroa 

egitea. 

Diziplinen araberako irizpideak 

zehaztea, KSIak identifikatzeko.

Erregistroa egiteko euskarriak.

9.500 euro

KSIen salmenta-katalogoa egitea. Proposamenen fitxak eta diziplinen 

araberako fitxa-multzo editagarriak 

egitea.

4.335 euro

Profesionalen datu-basea egitea. Profesionalen eta enpresen 8.000 

erregistro baino gehiago eskuz egitea, 

lurraldearen eta diziplinaren arabera.

8.380 euro

2017ko azoketan parte hartzea. DFeria

Fira Tarrega

Huescako Azoka

BIME

Vic-eko Azoka

Irun Open Innovation

Hainbat euskarri

28.000 euro

Merkaturatzen laguntzeko 

programarako lanaren oinarriak 

jartzea.

Sektorekako dokumentazio 

estrategikoa egitea.

8.984 euro

1.2. Kultura Sustapena eta Berrikuntza Atala 
1.2.7. Kultura- eta sorkuntza-industriari (KSI) babesa emateko programa 

Kultura 
ekintza
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Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Hitzaurrea 

 Liburutegi Zerbitzua Kultura Zuzendaritza 
Nagusia -Vianako Printzea Erakundeko 
antolakuntza egitura bat da, Kultura, Kirol 
eta Gazteria Departamenduaren barnean, 
eta haren egitekoa Nafarroako Liburutegi 
Publikoen sistema zuzentzea, antolatzea 
eta kudeatzea da.

2.1. Liburutegi Zerbitzua Liburutegi 
Zerbitzua 

 Xedea 

 Nafarroako Liburutegi Sistemaren  
zentroak, baliabideak eta zerbitzuak  
artikulatzea, egituratzea eta kohesio-
natzea, komunitatea sozialki, kulturalki 
eta hiritar gisa integratzeko espazioak 
izan daitezen.

 Nafarroako Liburutegi Sareak udal erakun-
deekin bat egin nahi du, administrazioek 
erantzukidetasunean eginiko kudeaketa-
ren bidez, zerbitzu publiko sendo, trinko 
eta kohesionatu bat lortzeko. 

 Nafarroako Liburutegi Sistemak bi  
oinarri nagusi ditu, desberdinak baina 
osagarriak: Nafarroako Liburutegia  
eta 92 Liburutegi Publikoak. Nafarroako 
Liburutegiaren nahia lehen mailako  
liburutegi erreferente bihurtzea da.  
Hala, Nafarroako liburutegi publiko  
handiena den zentro horrek Nafarroako 
Nazio Liburutegia izaten jarraituko du, 
baita bere zerbitzuak hobetzeko aha-
leginak egiten ere. Liburutegi Publi-
koek honako hau dute xede: hiritarrak 
elkarrengana hurbiltzeko gune eta  
integrazioa eta elkarreragina sustatzeko 
espazio sozial bihurtzea; eta hori bul- 
tzatzeko, beharrezkoa da baliabideen 
eta informazio-, trebakuntza- eta aisial-
di-zerbitzuen eskaintza egokia izatea.

 Helburuak 

 2016-2019 aldirako zehaztu dugun 
Ekintza Planaren barruan, hauek dira 
2017rako ezarritako helburuak:

– Nafarroako udal eta kontzejuekin ditugun 
hitzarmenak eguneratzea eta berriztatzea. 

– Liburutegiak lurraldean nola dauden  
hedatuta eta gehiago nola zabaltzen  
ahal diren aztertzea, batez ere, landa  
inguruetan.

– Giza baliabideak kudeatu eta antolatzea; 
trebakuntza jardueren bidez haien eza-
guera eta jokaerak hobetzea eta dibertsi- 
fikatzea; eta tresna berrien bidez, infor-
mazioa eta komunikazioa haien eskura 
jartzea.

– Liburutegiaren zerbitzuak hobetzea  
eta zabaltzea, batez ere, liburutegiarteko 
mailegua martxan jartzearen bidez. 

– Informazio baliabideak areagotzea,  
dibertsifikatzea eta egokitzea, hiritarren 
beharretara egokitu daitezen.

– Liburutegiek gizarteari ematen dioten  
zerbitzua aditzera eman eta ikusgarri  
egitea, ekitaldiak eta jarduerak antolatuz.

– Ondare bibliografiko eta filmografikoa 
areagotzea, zaintzea, zabaltzea eta  
ikusgarri egitea.
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 Nafarroako Foru Komunitateak 93 liburu-
tegi ditu. Liburutegi horiek 83 udalerritan 
kokatuta daude eta Nafarroako biztanleen 
%90i ematen diote zerbitzua (10 biztan-
letik 9k liburutegi publiko bat dute beren 
udalerrian). Liburutegi horietatik 11 Iru-
ñean daude; 10.000 biztanle baino gehia-
goko herrietan daudenak 19 dira; 5.000 
eta 10.000 biztanle bitarteko herrietan, 
12 daude, eta gainerako 62 liburutegiak 
5.000 biztanle baino gutxiagoko herrietan 
daude kokatuta.

 Liburutegi publikoak kudeatzeko erantzu-
kizuna autonomia gobernuaren eta uda-
len artean partekatuta dago. Bakoitza- 
ren eskumenak hitzarmenen bidez ze-
hazten dira, eta zehaztapenak langileen 
atxikipenaren araberakoak dira: langileak  
udalaren mende soilik badaude, itunpeko  
liburutegitzat joko dira.  

 Nafarroako Liburutegia, komunitateko 
liburutegi erregionala denez, Nafarroako 
Gobernuak soilik kudeatzen du.

2.2. Liburutegiak: lurralde sare zabala

 Liburutegi azpiegiturei dagokienez,  
Nafarroako Foru Komunitateak zerbitzu- 
gune bat du 6.911 biztanleko; liburute-
gien sareak, 97 biztanleko, irakurketa 
leku bat eskaintzen du, eta, Internetera 
sartzeko aukera ematen duten erabilera  
publikoko ekipamendu informatikoei  
dagokienez, ekipamendu bat dago 1.534 
biztanleko.

 Nafarroako liburutegi publikoetan, 196 
liburuzain profesionalek egiten dute ha-
rrera (153 dira lanaldi osoan lan egiten 
duten langileen kopuruari begiratuta). 
Sarea osatzen duten Liburutegietan, 
Nafarroako Liburutegia kanpoan utzita, 
batez beste, 1,3 profesionalek egiten 
dute lan liburutegiko (lanaldi osoko langi-
letan zenbatuta), eta, 93 liburutegietatik 
71n, pertsona bakarrak egiten du harre-
ra. Langile kopurua da hobetzen ahal 
den alderdietako bat, eta, are gehiago, 
kontuan hartuta herritarren eskakizun 
nagusienen artean ordutegiak luzatzea 
eta oporretan ez ixteko neurriak hartzea 
daudela.

196 liburuzainek ematen 
dute zerbitzua

Erabiltzaileendako 410 
ordenagailu, Interneterako 
sarbidea dutenak

6.631 irakurketa postu

Liburutegi nagusia 92 liburutegi lurraldean  
barna banaturik

@

Nafarroako liburutegi  
publikoen sistema

Liburutegi 
Zerbitzua 

https://drive.google.com/file/d/1h22fXtC1ueLpgGsS-O9k0hEey_Mvzaki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h22fXtC1ueLpgGsS-O9k0hEey_Mvzaki/view?usp=sharing
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Zona Pamplona  
y Comarca (23)

Zona Norte (w16) Zona Estella (18) Zona Tafalla / 
Sangüesa (18)

Zona Tudela  
(19)

Biblioteca  
de Navarra *

Alsasua Estella * Tafalla * Tudela *

Pamplona 
- Chantrea

Lesaka Mañeru Mendigorria Cadreita

Pamplona 
- Civican *

Baztan Oteiza Artajona Valtierra

Pamplona 
- Echavacoiz

Leitza Viana Larraga Castejón

Pamplona
- Iturrama

Don.  
- Santesteban

Los Arcos Miranda Arga Arguedas

Pamplona
- Mendillorri

Lekunberri Arroniz Olite Corella

Pamplona
- Milagrosa

Ziordia Allo Falces Villafranca

Pamplona
- S. Francisco *

Bera Mendavia Peralta Fitero

Pamplona
- San Jorge

Urdiain Sesma Marcilla Cintruénigo

Pamplona
- San Pedro

Etxarri Aranaz Lerin Funes Cabanillas

Pamplona
- Yamaguchi

Irurtzun Lodosa Caparroso Fustiñana

Artica Aurizberri/Espinal Sartaguda Milagro Murchante

Berriozar Roncal Andosilla Aibar Cascante

Ansoain Aoiz San Adrian Cáseda Fontellas

Villava Olazti/Olazagutía Azagra Sangüesa Ribaforada

Burlada * *Lakuntza Puente la reina Carcastillo Buñuel

Huarte Obanos Mélida Monteagudo

Valle de Egües Añorbe Lumbier Ablitas

Valle de Aranguren Cortes

Valle de Elorz

Barañain *

Zizur *

Beriain

Bibliotecas que abren mañana y tarde (*) 
Bibliotecas que atienden a grandes poblaciones y cabeceras de comarca
Bibliotecas que abren en jornada completa
Bibliotecas a media jornada
Bibliotecas gestionadas por los ayuntamientos

2.2. Liburutegiak: lurralde sare zabala Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Kudeaketaren eta estrategiaren ikus-
puntutik, azpimarratzekoa da 2017an 
udalekin ditugun hitzarmenak egune-
ratzeko eta berraztertzeko lanak hasi 
direla. Abenduaren 24an, Nafarroako 
Gobernuak eta Iruñeko Udalak “Iruñeko 
Liburutegi Publikoak kudeatzeko Hit 
zarmena” sinatu dute. Hitzarmen horrek 
Iruñeko Txantrea, Etxebakoitz, Iturrama, 
Mendillorri, Arrosadia, San Frantzisko, 
Sanduzelai eta Yamaguchi auzoetan 
dauden bederatzi liburutegi publikoei 
eragiten die. 

 Lehendik zeuden liburutegien hitzarme-
nak berriztatzearen bidez liburutegi ere-
dua finkatzeaz gain, lurraldearen ikus-
puntutik liburutegien egoera zein den 
ikusteko lanak hasi dira, batez ere, landa 
inguruetan. Izan ere, gune horietara ez 
dira liburutegi zerbitzu finkoak ailegatzen; 
kalkulatzen dugu lurraldearen %10era 
ez direla ailegatzen. “Landa guneetako 
biztanleek liburutegi zerbitzuak esku-
rago izatea sustatzeko plana” gauzatu 
nahi da, eta horretarako, STOA enpresari 
eman zaio horren inguruko zirriborro bat 
idazteko ardura.

 Antolakuntzaren ikuspuntutik, nabar-
mentzekoa da liburutegiekin kohesio, 
komunikazio eta hurbiltasun handiagoa 
lortze aldera, Liburutegi Zerbitzuaren egi-

tura aldatzea erabaki zela. Hori egiteko, 
maiatzaren 26an, Liburutegiak koordi-
natzeko bulegoa sortu zen, eta, ordutik, 
26 liburutegi bisitatu dira eta bakoitzari 
dagokion txostena egin zaio.

 Eta azkenik, zerbitzuen ikuspuntutik, 
modu artikulatu eta antolatuan martxan 
jarri da liburutegiarteko mailegua. Zerbitzu  
horrek erabiltzaileei aukera ematen die 
liburutegi jakin bateko bilduman egon  
ez arren Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Sareko beste liburutegi batzuetan erabil-
garri dauden dokumentuak eskuratzeko.

 Aipatzekoa da Nafarroako Liburutegi 
Publikoen sareak AFAMMER Navarra 
erakundeak antolatzen dituen sari ema-
teen 11. edizioan Nafarroako Landa 
Emakumea Saria jaso duela erakunde 
publikoen kategorian:  

 “Landa guneetako emakumeei pertsonalki  
hazten lagunduz, gizarteari erakusten 
dioten ahaleginarengatik eta konpromi-
soarengatik”

Liburutegi 
Zerbitzua 2.2. Liburutegiak: lurralde sare zabala
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 Nafarroako Liburutegi Publikoetan, 196  
pertsonak egiten dute lan, guztira. Honako 
hauek izan dira urte honetako helburu 
nagusiak: giza baliabideak kudeatu eta 
antolatzea; trebakuntza jardueren bidez 
haien ezaguera eta jokaerak hobetzea eta 
dibertsifikatzea; eta tresna berrien bidez 
informazioa eta komunikazioa haien esku-
ra jartzea. Hori lortzeko, trebakuntza-, infor-
mazio- eta komunikazio-ekintzak egin dira.

 
Trebakuntza plana 

 13 trebakuntza ekintza antolatu dira.  
Alde batetik, informatikako tresnen  
eta programen inguruko oinarrizko eta 
derrigorrezko trebakuntza eskuratzeko 
ikastaroak egin dira, bai eta prozesu te-
knikoak estandarizatzekoak ere. Beste-
tik, gai askori buruzko ikastaro laburrak 
(“Nahierarako ikastaroak”) egin dira. 
Ikastaro horietan, profesionalen interese-
koak diren eta gaurkotasuna duten gaiak 
jorratu dira. Bederatzi orduko iraupeneko 
bost ikastaro eta langileek eskatutako 
gaiei buruzko bi trebakuntza saio egin 
dira. Gainera, bi saio espezifiko ere egin 
dira sustapen jarduera batzuen harira. 
Bukatzeko, FESABID-ek Iruñean antolatu-
tako nazio mailako biltzarretan parte  
hartu dugu. Hona hemen jardunaldien 
izena: XV Jornadas Españolas de Infor-
mación y Documentación (Informazioari 

2.3. Liburutegietako langileak

eta Dokumentazioari buruzko Espainiako 
XV. jardunaldiak) 

  
Nahierarako Ikastaroak

– El comic, un género en alza (criterios 
para formar una colección básica)/  
Komikia, bogan dagoen generoa (oina-
rrizko bilduma bat eratzeko irizpideak)  
Irakaslea: Jesús García Salguero 
Lekuak: Iruñea eta Tutera (Otsailean  
eta Martxoan)  
Parte hartzaileak: 31

– Inteligencia emocional para bibliotecarias  
y bibliotecarios (Liburuzainak adimen 
emozionala lantzen)  
Irakaslea: Javier Salvat 
Lekuak: Iruñea eta Tutera (Martxoan) 
Parte hartzaileak: 13

– Marketing para bibliotecas/ Liburutegie-
tarako marketina   
Irakaslea: Marisa Iturbide 
Lekuak: Iruñea eta Lizarra (Martxoan) 
Parte hartzaileak: 25

– Escaparatismo e interiorismo para para 
bibliotecas: ideas para decorar la bibliote-
ca y diseñar centros de interés (Liburute-
gietan aplikatzeko erakusleiho apainketa 
eta barne diseinua: liburutegiak apaintze-
ko eta interesguneak sortzeko ideiak)   
Irakaslea: Alicia Otaegui   
Lekuak: Iruñea eta Tafalla (Apirilean)  
Parte hartzaileak: 26

– Comunicación e imagen: nociones  
de diseño gráfico para bibliotecari@s  
(Komunikazioa eta irudia: Diseinu grafi-
koaren oinarriak liburuzainei aplikatuta)  
Irakaslea: Luis Garbayo    
Lekua: Iruñea (Maiatzean)  
Parte hartzaileak: 35 
 
 
Oinarrizko trebakuntza

– Curso Básico de AbsysNET (Absys-
NET-en oinarrizko ikastaroa) (ekainaren 
15-22). 24 ordukoa.  
Irakasleak: Virginia Oyarzun eta Martín 
Saragüeta 
Parte hartzaileak: 17 pertsona

– Pautas y criterios de normalización en 
el catálogo (Katalogoa estandarizatzeko 
jarraibideak eta irizpideak). 5 ordukoa. 
Ribaforadan, arazoaren 14an - Corellan, 
azaroaren 21ean - Azkoienen, abendua-
ren 12an 
Irakaslea: Virginia Oyarzun 
Parte hartzaileak: 23 pertsona

– MyPC (irailaren 18, 19, 21, 22 eta 27an)
Irakaslea: Martín Saragüeta 
Parte hartzaileak: 36 pertsona

Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Beste ikastaro eta jardunaldi batzuk

– Cómo poner en marcha un club de  
lectura  (Nola jarri martxan irakurketa 
klub bat) (maiatzaren 10ean). 4 ordukoa. 
Irakaslea: Jesús Arana 
Parte hartzaileak: 13 pertsona

– Principios de biblioterapia (Biblioterapia-
ren oinarriak) (maiatzaren 12an).  
4 ordukoa.  
Irakaslea: Patricia López 
Parte hartzaileak: 32 

– Maletas pedagógicas para visitas esco-
lares (Eskola bisitetarako maleta peda-
gogikoak) (ekainaren 15 eta 16an).  
Iruñea eta Tutera.  
Irakaslea: Carla Ruibrujent 
Parte hartzaileak: 45 pertsona

– Jornada sobre Bibliotecas públicas  
y público adolescente (Liburutegi publi-
koei eta nerabeei buruzko jardunaldiak)  
(irailaren 15ean). 
Hizlariak: Maite Monar, Lorenzo Soto eta 
Alberto Soler 
Parte hartzaileak: 110 pertsona 

 Informazioari eta Dokumentazioari 
buruzko Espainiako XV. jardunaldiak. 
Baluarte, 2017ko maiatzaren 25-26an.

 “Profesionalen arteko sinergiak, eral-
daketa digitala lortzeko” 
http://www.fesabid.org/pamplona2017 

– 1. ARDATZA Sektore publikoaren  
eta pribatuaren arteko sinergiak

– 2. ARDATZA Liburutegien eta artxiboen  
papera eraldaketa digitalean

– 3. ARDATZA Nafarroa digitala:  
Transmedia eta social media

– 4. ARDATZA Ekintzailetza eraldaketa  
digitalaren munduan 
 
Parte hartzaileak: 97 pertsona

 Informazioa  
eta komunikazioa 

 Liburutegietan lan egiten duten langileen 
kopurua handia izateak eta languneen 
kokapenak eta sakabanaketak beharrezko 
egiten ditu komunikazio-, informazio- eta 
koordinazio-tresnak. Horretarako, aurten, 
Intranet, Sa[Re]d izeneko liburutegietarako  
lankidetza tresna diseinatu eta martxan 
jarri da. 

 Horrez gain, liburutegietako kontratazio 
maila altua dela-eta etengabe pertsona 
berriak sartzen ari direla ikusita, beha-
rrezko bihurtu da Ongi etorrirako eskuli-
burua sortu eta langile guztiei banatzea.

2.3. Liburutegietako langileak Liburutegi 
Zerbitzua 

http://www.fesabid.org/pamplona2017
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2.4. Dokumentu funtsa  

 Liburutegi publikoek 2.255.851 doku-
mentu zaintzen dituzte; hau da, aurreko 
urtearen aldean, %0,43ko hazkundea 
egon da (2016an 2.246.151 dokumentu 
zeuden). Horrek esan nahi du Nafarroan 
3,5 dokumentu daudela biztanleko, es-
tatu mailan baino askoz gehiago (1,85) 
eta, beraz, Nafarroa autonomia erkide-
goen buruan dago atal horretan. Liburu-
tegi publikoetako funts bibliografiko eta 
dokumentalen artean, gehienak (%87,65) 
liburuak eta aldizkariak dira; %8,43 
ikus-entzunezko dokumentuak dira (bi-
deoak eta DVDak); %2,42, entzunezkoak; 
%1,11, dokumentu elektronikoak (CDak 
eta DVD-ROMak, liburu elektronikoak  
eta dokumentu digitalak) eta gainerakoak  
(%0,40), askotariko materialak (mapak, 
grabatuak, argazkiak, kartelak, partiturak, 
eskuorriak etab.)

Funts bibliografiko  
eta dokumentalak

87,65% 
Liburuak eta aldizkariak 

8,43 % 
Ikus-entzunezkoak

2,42 % 
Entzunez- 
koak 

1,11 % 
Elektroni- 
koak

0,4 % 
Gainera- 
koak

 Liburutegien funts bibliografiko eta 
dokumentala osatzen duten 2.255.851 
dokumentuetatik 507.015 (%22,48) Nafa-
rroako Liburutegiari dagozkio. Izan ere, 
Nafarroako Liburutegiaren xede nagusia 
Foru Komunitatearen dokumentu funtsa-
ren gordailu izatea da, batez ere, ondare 
bibliografikoari dagokionez.  Bestalde, 
1.748.836 dokumentu daude sareko gai-
nerako liburutegietan gordeta (Nafarroako 
Liburutegia barne hartu gabe), eta, batez 
beste, 19.009 dokumentu daude liburute-
giko. Zifra hori ontzat jotzen ahal da, izan 
ere, oso urruti dago nazioarteko gidale-
rroek adierazten duten gutxienekotik,  
hau da, 2.500 dokumentuko gutxienekotik.

 Gainera, Nafarroako Liburutegi Publikoek 
1.641 liburu, audioliburu eta aldizkari 
elektronikoren izenburuak eskaintzen 
dituzte (gazteleraz eta euskaraz) eBiblio 
Navarra plataformaren bitartez. Horrez 
bidez, liburutegiko txartela duen pertsona 
orok du ordenagailuaren, tabletaren edo 
e-irakurlearen bidez horiek irakurtzeko 
aukera.

Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Funts bibliografikoko dokumentu ge-
hienak Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Katalogoan jasota daude eta, hala, hirita-
rrek liburutegi sareko 93 liburutegietatik 
79tan dauden dokumentuen kokapena 
eta erabilgarritasuna kontsultatzen ahal 
dute.

 Katalogo hori Interneten bidez kontsul-
tatzen ahal da eta, gainera, liburutegi es-
pezializatu batzuk ere barne hartzen ditu. 
2017an, Iruñeko Udalaren Hiritarren Parte 
Hartzearen eta Gizarte Ahalduntzearen 
Liburutegi Espezializatua eta Dokumentu 
Zentroa sartu zen katalogo kolektibo  
horretan.

 Azken urteetan, krisiak zigortutako ur-
teetan, funts bibliografiko eta dokumen-
talek izan duten bilakaerari dagokionez, 
esan beharra dago liburutegiek beren 
funtsak handitzen jarraitu dutela, nahiz 
eta atzeraldi ekonomikoaren aurreko 
urteetan baino maila apalagoan izan. 
Hazkundea are handiagoa da kontuan 
hartzen badugu liburutegiek garbiketa 
politika bat aplikatzen dutela, eta horren 
ondorioz katalogo kolektibotik zaharki-
tutako lan batzuk atera direla, interesik 
ez duten lanak. Garbiketaren helburua 
dokumentu funts eguneratu bat eskain- 
tzea da, erabiltzaileei egokituta dagoena.

Funtsak: 2014-2017 bilakaera 

2014: 
2.199.159

2.260.000

2.250.000

2.240.000

2.230.000

2.220.000

2.200.000

2.190.000

2.180.000

2.170.000

2015: 
2.228.981

2016: 
2.246.151

2017: 
2.255.851

 Liburutegi publikoetan txertatu diren 
dokumentu funtsak, batez ere, erosketa 
bidez eskuratu dira. 2017an, kontratazio  
prozesu bat egin zen liburuen eta 
ikus-entzunezko materialen hornikun- 
tzarako. Hornikuntza lehiaketa sortaka 
zatitu zen, materialen tipologiaren eta 
norakoaren arabera. Hornikuntza hone-
la esleitu zen:

 1. sorta:  
Helduentzako fikzio liburuak, Troari  
esleituta

 2. sorta:  
Helduentzako ez-fikziozko liburuak, 
Elkarri esleituta

 3. sorta:  
Haur eta gazteentzako liburuak,  
Bitarteri esleituta

 4. sorta:  
Nafarroako Liburutegirako liburuak, 
Elkarri esleituta

 5. sorta:  
Ikus-entzunezkoak, FNAC-i esleituta 
 

2.4. Dokumentu funtsa  Liburutegi 
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 2017an, 24.416 ale berri sartu ziren  
liburutegien dokumentu funtsetan. 
Hona hemen horien sailkapena:

– Nafarroako Liburutegia  
4.460 liburu  
741 ikus-entzunezko  
Egunkarien eta aldizkarien 130 izenburu

– Liburutegi publikoak  
13.984 liburu 
4.324 ikus-entzunezko  
225 liburu elektroniko 
26 aldizkari elektroniko

– Prentsa digitala kontsultatzeko  
6 lizentzia (40.000 deskarga).

– Sartutako liburuen artean, 828 ale eus-
karazko funtsak areagotzeko ekimena-
ren barruan kokatzen dira. Ekimen horri 
“Euskobono” deritzo eta liburutegiei 
euskarazko obrak erosteko emandako 
diru kantitate bat da.

– Horrez gain, 520 ale eskuratu ziren 
Irakurketa Klubetarako 26 sorta berri 
egiteko.

 Dokumentu funts horiek jendearentzat 
eskuragarri jartzeko beharrezkoa den 
prozesu teknikoa sustatzeko eta indartze-
ko, lehiaketa bat egin zen, “Nafarroako  
Liburutegi Publikoetako dokumentuak 

euskarri informatikoetan katalogatzeko 
eta sailtzeko lanen kontratazioa” izene-
koa, eta Ex Libris enpresari esleitu  
zitzaion.

2.4. Dokumentu funtsa  Liburutegi 
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2.5. Ondare bibliografikoa

 Liburutegi Zerbitzuaren funtzioen artean 
dago Nafarroako ondare bibliografikoa 
berreskuratzea, kontserbatzea, katalo-
gatzea, digitalizatzea eta zabaltzea,  
batez ere, Nafarroako Liburutegian  
gordetzen den ondarea.

 Hala, 2017an zehar, Nafarroarentzat 
ondare interesa duten inprimakiak  
eskuratzen jarraitu dugu. 23 dokumentu  
eskari kudeatu dira, eta guztizko gastua 
6.586,71 €-koa izan da.

 Inprimakiak babesteari, kontserbatze- 
ari eta zaharberritzeari dagokionez, 
2.471,68€ inbertitu dira antzinakoak  
eta historiakoak diren monografiak eta 
aldizkariak kontserbatzeko kutxak eros-
teko, eta liburuak eta material grafikoak 
berkoadernatzeko eta konpontzeko. 
Gainera, zenbait material grafiko zahar-
berritu dira, besteak beste, Nafarroako 
Liburutegiko 3 mapa historiko eta lege 
gordailutik ateratako 40 kartel (aukera 
dutenak Nafarroako Gobernuak bultza-
tutako erakusketaren batean azaltzeko).

 Ondare bibliografikoa katalogatzen  
eta zabaltzen jarraitu dugu, erregistro 
bibliografikoak Nafarroako Ondare Bi-
bliografikoaren Katalogo Kolektiboan 
sartzeko; zehazki, Azcona Liburutegi-
tik zetozen inprimaki batzuk eta Nafa-

rroako Liburutegitik ateratako musika 
inprimatua, XX. mendeko lehen here-
nean argitaratua.

 Nafarroarentzat ondare interesa duten  
inprimakiak digitalizatzeari dagokionez, 
Azcona Liburutegitik datozen izenburuak 
digitalizatu dira. Batez ere izaera mono-
grafikoa duten inprimakiak eta eskuiz- 
kribuak dira, baina badaude aldizkako  
argitalpenen sortak ere. Horien artean, 
aipagarriena 1916 eta 1939 bitartean  
argitaratu zen El Pueblo Navarro egunka-
riaren bilduma osoa da. Gainera, Nafa-
rroako Liburutegiko inprimakiak eta Be-
rako Liburutegi Publikoko izenburu bat 
ere digitalizatu dira. Berako lana Isidoro 
Fagoaga (1893-1976) tenoreak dohaint-
zan emandako funtsetik ateratakoa da.

 Ondare musikalari dagokionez, Iruñeko  
Orfeoiaren, Iruñeko Ganbara Abesbatza-
ren eta Nafarroako Abesbatza Federa-
zioak egindako kontsultak jaso genituen. 
Kontsulta guztiak Fernando Remacha 
konpositorearen eskuz idatzitako artxi-
boaren ingurukoak ziren. Artxibo hori 
abuztuaren 31n eraman zen Nafarroako 
Artxibo Nagusira, sortu berri zen Musi- 
karen eta Arte Eszenikoen Artxiboan 
sartzeko, lehendik Nafarroako Liburute-
gian zegoen Tomás Asiáinen artxiboare-
kin batera. 

 Bukatzeko, aipatzekoa da Nafarroako 
Liburutegi Digitala kudeatzeko tresna  
berri bat erosi zaiola NOVADOC enpresari.  
2017an, analisi-eta parametrizatze-lanak 
hasi dira.

Liburutegi 
Zerbitzua 
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2.6. Ondare filmografikoa 

 Ondare filmografikoa kontserbatzeari da-
gokionez, akordio bat izenpetu ondoren, 
partikularrek filmatutako hamabost mate-
rial zinematografiko gordailutzea hitzar-
tu da, lan horiek digitalizatzearen truke. 
Lan ildo hori funtsezkoa izan da geroago 
beren jabeei itzuli zaizkien beste horren-
beste lanen kopia digitalak egiteko.

 Horrekin batera, urrian, hitzarmen bat  
sinatu zen Rosario Solchaga Maestroare-
na andrearekin, 35 mm-ko 21 film aldi 
baterako gordailutzeko. Film horiek XX. 
mendeko lehen herenekoak dira; gehie-
nek nitratozko oinarria dute eta haien 
kontserbazio egoera ebaluatzeko, haien 
edukia identifikatzeko eta haien jabe den 
familiari materialak babesteko jardunbide  
egokiena proposatzeko gordailutu ziren. 
Hori lortzeko, aditu baten laguntza tekni-
koa kontratatu zen, filmak fotogramaz  
fotograma ikuskatzeko, haien kontserba-
zio egoera zela eta, ezin baitziren proiek-
tatu. Horren ondotik, gordailututako zinta 
ororen deskribapen fitxa egin zen. 

 Bestalde, 2016an José Javier Vidaurreren  
familiak gordailutu zituen familia filmak 
eta dokumentalak ikuskatzeko eta iden-
tifikatzeko laguntza teknikoa kontratatu 
zen. Izan ere, gordailu horretan, jatorriz  
Super 8 mm formatuan filmatutako zintez  
gain, errealizatzaileak jatorrizko material 
hori oinarri hartuta muntatutako eta  

soinuztatutako filmak ere bazeuden,  
eta, hori dela eta, zinta guztiak digitalizatu 
baino lehen, komenigarria zen bereiztea 
zein ziren beste lan batzuen abiatuta egin-
dako kopiak edo baztertutako materialak.

 Zinema eta ikus-entzunezkoen mun-
duari loturiko pertsonek eta erakundeek 
Nafarroako Liburutegian eta Filmotekan 
gordeta dauden material zinematogra-
fikoak erabiltzeko edo ezagutzeko egin 
dituzten kontsultei dagokienez, 17 kon- 
tsulta jaso dira, eta, horietako batzuen 
ondoren, irudiak erabiltzea eta lagatzea 
onartu da.

 Bukatzeko, Nafarroarentzat interesa duten  
35 mm-ko bi film erosi dira. Horietako bat 
XX. mendeko 50eko hamarkadan Ricardo  
Malhiero errealizatzaile portugaldarrak 
Frantzisko Xabierkoari buruz egindako 
dokumental bat da, eta bestea, Luis  
Cortés errealizatzaile nafarraren film luze 
baten kopia bat, 35 mm-ko formatuan. 

 Gainera, goi definizioko kamera digital bat 
erosi dugu, barnean digitalizatze batzuk 
egiteko, batez ere, noizean behin, hala 
behar bada, Proiekzioen Aretoan proiek-
tatzeko modukoak diren 35 mm-ko zintak 
digitalizatzeko; izan ere, Nafarroan gaur 
egun eskuragarri dauden zerbitzuak ikusi-
ta, ez da erraza mota horretako pelikulak 
telezinematzeko zerbitzuak kontratatzea.

Liburutegi 
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2.7. Lege Gordailua  

 Lege Gordailuaren Bulegoak 2.939  
eskaera jaso zituen 2017an. Horrek 
esan nahi du, 2012aren aldean (legedi  
berria indarrean sartu zen urtea), %53  
baino gehiago hazi dela eskaera kopurua. 
Lege Gordailuaren lege berriak argitalpe-
naren subjektu arduraduna aldatu zuen; 
inprimatzailea izatetik, argitaratzailea  
izatera igaro zen. 

 Hala ere, argitaratzaile berrien alta 
kopurua txikitu egin da, eta horrek Na-
farroako erakunde, instituzio eta elkarte 
publiko eta pribatuek argitaratzen duten  
ondarea galtzea ekartzen ahal du. Izan 
ere, sarean egiten ahal den izapide 
erraz hori kontuan hartzen ez bada, ez 
da funtsak kontserbatzea eta hedatzea 
ziurtatzen, funts horiek ez baitira Nafa-
rroako Liburutegian (Iruñea) gordeko eta 
ez dira Espainiako Liburutegi Naziona-
lera (Madril) bidaliko, hiritarrek gaur edo 
etorkizunean kontsultatu ahal izateko.

 Nafarroako Lege Gordailuaren bulegoa 
Archivo de la Web proiektuan ere par-
te hartzen ari da. Proiektu hori garapen 
fasean dago eta Espainiako Liburutegi 
nazionalak eta autonomia erkidegoek 
hartzen dute parte hor. Web edukiak 
biltzea du helburu, Interneteko ondare 
dokumentala babesteko eta irisgarrita-
suna bermatzeko. 

 Zehazki, 2017an, Nafarroako lege Gordai-
luaren bulegoak Nafarroarekin lotura du-
ten eta hainbat gai jorratzen dituzten 952 
web eduki hautatu zituen. Eduki horieta-
rako sarrera mugatua da, eta Nafarroako 
Liburutegiko bi ekipamendu jakinetatik 
soilik kontsultatzen ahal dira. Ekipamendu  
horien bidez, bildutako beste webgune 
batzuetan ere nabigatzen ahal da, jadanik 
existitzen ez diren webgune batzuetan, 
esaterako.

 Halaber, Lege Gordailuaren zabalkun-
dearekin zerikusia zuten bi ekimen egin 
dira. Alde batetik, eskuorri fisikoak eta 
elektronikoak, zehazki: “Depósito Legal 
en Navarra: Guía de uso” eta “Depósito 
Legal de las Publicaciones en Línea”. 
Bestalde, Liburu, disko eta beste eus-
karrien I. argitalpen azokan, 948 azokak 
sustatua, Marisa Garcés-ek (Nafarroako 
Lege Gordailuaren arduraduna) eta Joan 
Francisco Elizarik (Ondare Bibliografiko 
eta Filmografikoaren eta lege Gordailua-
ren Bulegoko burua) hitzaldi bat eman 
zuten.

Liburutegi 
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 Joan den urtean, 2016an, Nafarroako  
liburutegi publikoetara, 2.2.00.000 bisi-
tari baino gehiago joan ziren. Zifra hori 
oso positiboa da, eta erakusten du li-
burutegiak hiritarrek erabiltzen dituzten 
instituzio finkatuak direla eta erabiltzai-
leentzat oinarrizko eta funtsezko zerbi- 
tzu bat dela.

 Liburutegiko txartela duten erabiltzai-
leei dagokienez, Nafarroako liburutegi 
publikoen sareak 272.147 erabiltzaile 
ditu; hau da, Nafarroako hiru biztanle-
tik batek du txartela. Horrek esan nahi 
aurreko urtearen aldean, zifra handitu 
egin dela, 2017an 11.353 txartel berri 
egin baitziren.

Txarteldun erabiltzaileak. 
2015-201 bilakaera 

Txarteldun erabiltzaileak, 2017

Haurrak: 
19,4%

Gizonezkoak: 
44,2%

Emakumezkoak: 
55,8%

Helduak: 
80,6%

2.016 
Erabiltzaileak, 
guztira: 260.794 
Erabiltzaile 
berriak: 10.754

2.017 
Erabiltzaileak, 
guztira: 272.147 
Erabiltzaile 
berriak: 11.3532.015 

Erabiltzaileak, 
guztira: 251.992 
Erabiltzaile 
berriak: 10.332

Liburutegi 
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 Dena dela, biztanleko mailegu kopurua-
ren tasak (1,34) Estatuko batez beste-
koaren (1,11) gainetik egoten jarrait-
zen du. Aitzitik, dokumentuen aldaketa 
indizea (mailegatutako dokumentuen 
kopurua liburutegietan dauden bilduma 
guztietako dokumentuekin lotzen dituen 
adierazlea) 0,38n dago Nafarroako Foro 
Komunitatean; hau da, Estatuko batez 
bestekoaren (0,60) azpitik.

Dokumentuen mailegua
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 Nafarroako Liburutegi Publikoen Sis-
temak 863.289 dokumentu mailegatu 
zituen 2017an, eta horietatik 761.515 
Liburutegien saretik atera ziren, eta 
101.774, Nafarroako Liburutegitik. Na-
farroako liburutegi publikoek biztanle-
ko 1,34 dokumentu mailegatu zituzten 
biztanleko, batez beste. Tasa horrek 
azken urteetan beherako joera egon 
dela adierazten du, 2016an biztanleko 
1,37 liburukoa baitzen mailegu tasa 
eta 2015ean, 1,43 liburukoa. Maileguak 
euskarriaren arabera aztertzen baditugu,  
609.432 (%70,6) liburuak eta aldizkariak  
dira; 243.817 (%28,2), ikus-entzunezkoak,  
eta 8.408 (%1) dokumentu elektronikoak 
eta liburu digitalen maileguak.

 2017ko mailegu kopurua, oro har,  
txikiagoa da aurreko urtearen aldean 
(ehunekotan, %1,34eko beherakada). 
Erabiltzaileen kultura kontsumitzeko  
ohituretan izandako aldaketek, batez 
ere entzunezko eta ikus-entzunezko 
edukiei dagozkienek, argi azaltzen dute 
ikus-entzunezkoen maileguetan izan 
den beherakada nabarmena (%5,37). 
Hala ere, maileguak euskarriaren arabe-
ra aztertuz gero, ikusten da inprimatu-
tako materialen maileguak (liburuak  
eta aldizkariak) %0,38 egin duela gora. 

Liburuak eta 
Aldizkariak: 
609.432

Ikusentzunezkoak: 
243.827

Elektroni-
koak: 
8.408

Bestelakoak: 
1.622

 Liburutegiak bere erabiltzaileen  
eskura uzten ditu Interneteko  
sarbidea duten ordenagailuak,  
informazio bilaketak egiteko edo 
jarduera ofimatikoetarako. 2017an 
zehar, Nafarroako liburutegi publi-
koetan osotara ekipo informatikoen 
315.200 erabilera saio egin ziren.

 Erabilera publikoko ordenagailuak 
eta Interneterako sarrera

@
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 Liburutegien helburu nagusienetako bat 
irakurzaletasuna sustatzea da, eta, hori 
lortzeko, hainbat ekimen antolatzen dira.  
Liburutegi bakoitzak bere bildumekin, 
publikoarekin eta inguruarekin bat da-
tozen jarduerak gauzatzen ditu. Egiten 
diren jardueren artean, hauek dira azpi-
marragarrienak: irakurketa klubak, ipuin 
kontalariak, erakusketak, irakurketa gi-
dak, hitzaldiak, argitalpenak, bisitak, jo-
lasak, lehiaketak, liburuen aurkezpenak 
edo egileekin topaketak... Beste jardue-
ra batzuk liburutegien instalazioetatik 
kanpo antolatzen dira, hala nola igerile-
kuetan, eskoletan, ospitaleetan, etab.

 Liburutegien Sistemak irakurzaletasuna 
sustatzeko 2.746 jarduera zenbatu ditu 
liburutegietan 2017an. Jarduera horiek 
liburuzainek edo profesionalek bideratu 
dituzte. 

 Ehunekotan, ipuin kontalariak (%22), 
irakurketa kluben saioak (%18), bisita gi-
datuak (15%) eta konferentziak eta hitzal-
diak (%10) izan dira adierazgarrienak.

2.9. Jarduerak liburutegietan

Liburutegietako jarduerak  
(portzentaje-banaketa)

Ipuin kontalariak: 
22%

Bestelakoak: 
19%

Klubetako saioak 
18%

Bisita  
gidatuak: 
15%

Hitzaldiak: 
10%

lantegi,  
ikas- 
taroak: 
8%

Erakus- 
keta: 
8%

 Liburutegi publikoetako jarduera askota-
rikoa eta zabala dela erakusteko, hona 
hemen Nafarroako Liburutegian, beste 
hainbat liburutegirekin elkarlanean,  
egin diren ekimenak, irakurketa klubetan  
arreta berezia jarrita.

 2017an Liburutegi Zerbitzuak eginiko  
ekimenen artean, Gloria Fuertesen jaio- 
tzaren mendeurrena dela bide Nafarroako  
Liburutegian antolatu zen erakusketa da 
azpimarragarriena. Halaber, aipatzekoak 
dira horren inguruan antolatutako jarduera  
eta ekitaldiak ere. 

Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Zikloak, programak  
eta aurkezpenak

 Nafarroako Liburutegiak kultur dinamis-
moaren ikur izatea du xede, eta, horre-
gatik, literaturari, irakurketari eta egune-
roko hainbat gairi loturiko zikloak  
eta programak programatu izan ditu.

 “Los ocho miles de la literatura uni-
versal (Literatura unibertsaleko zortzi 
milakoak)”

   Adituekin eginiko solasaldiak, publikoari 
literatura obra handiak hurbiltzeko. 

   Saio hauek egin dira:
– Sentido y sensibilidad Jane Austin-ena, 

Maite Pérez Larumbe-ren eskutik  
(urtarrilaren 8an).

– Cumbres borrascosas Emily Bronte- 
rena, Cristina Aznar-en eskutik  
(martxoaren 1ean)

– Bajo el volcán de Malcolm Lowry,  
Malcolm Lowry-rena, Félix Taberna-ren 
eskutik (apirilaren 5ean)

– Grandes esperanzas Charles Dickens- 
ena, José María Romera-ren eskutik 
(ekainaren 5ean)

– Los Rougon Macquart Emile Zola-rena, 
Margarita Leoz-en eskutik (urriaren 4an)

– Crimen y castigo Fiodor Dostoievski- 
rena, Javier Medrano-ren eskutik  
(azaroaren 8an)

– Las afinidades electivas Johann 
Wolfgang von Goethe-rena, Javier  
Torrens-en eskutik (abenduaren 13an)

 “Voces ancestrales (Antzinako  
ahotsak)” (urtarrilean eta otsailean)

 https://vocesancestralesblog.wordpress.
com/ 

 Hitzaldiz, elkarrizketaz eta kontakizunez 
osaturiko saio horiek ezaugarri komun 
bat dute: hitzaren eta memoriaren alda-
rrikapena.

 – Emilio Gancedo “Palabras mayores”  
liburuaren idazleari eginiko elkarrizketa. 
Alfredo Asiainen aurkezpena.

– Alfredo Asiainen hitzaldia honako gai 
honi buruz:“Ondare immaterialaren  
eta memoriaren transmisioa Nafarroan: 
lanak” (gaztelaniaz).

– “Filandones”. Istorio kontaketak José 
María Merino eta Juan Pedro Aparicio 
idazleen eskutik.

– Elena García Quevedo-ri eginiko elkarriz- 
keta, Marisa Serranok aurkeztuta.  
Honako lan hau idatzi du García Que-
vedok: “La tejedora de vidas, cuentos 
para sanar el alma femenina”.

Liburutegi 
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“Atocha Blues” (martxoan)

 Martxoaren 11ko eraso terroristei errefe-
rentzia egiten dieten liburuen aurkezpenak, 
erasoaren hamahirugarren urteurrenean.

– Manuel Jabois-en “Nos vemos en esta 
vida”.

– Nuria Labari-ren “Cosas que brillan  
cuando están rotas”.

 “Todavía el holocausto (holokaustoa 
oraindik)” (otsailean)

   https://todaviaelholocausto.wordpress.
com/ 

  Holokaustoaren Biktimen Nazioarteko 
Egunaren harira eginiko hitzaldiak.

– Xavier Güell egilearen “Los prisioneros del 
paraíso. La música en los campos de con-
centración”. Begoña Aos-ek aurkeztuta. 

– Adolfo García Ortega-ren “El comprador 
de aniversarios”, Ricardo Pitak aurkeztuta.

 “Intimidad y compromiso (Intimitatea 
eta konpromisoa)” (martxoan)

 https://intimidadycompromiso.wordpress.
com/ 

 Bi idazle handiren eleberrien aurkezpenak. 
Bizipenetatik idatzitako lanak dira.

– Nuria Amat-en “El sanatorio”, Adrián  
West-ek aurkeztuta.

– Ana Oliveirak Paloma Díaz Masi eginiko 
elkarrizketa.

 
“Lecturas feministas (irakurketa feminis-
tak)”, Piluka Labayen-en eskutik (urrian 
eta azaroan)

 Ziklo horretan, zenbait literatura genero-
tako lanak genero ikuspuntutik begiratuta 
berrirakurtzea planteatu zen. Topaketa 
horietan, lan bat aurkezten zen; ondoren, 
aztertu egiten zen eta, azkenik, hizketaldia 
egiten. 

– Emakumea eta zientzia: aitzindariak. Rosa 
Montero-ren “La ridícula idea de no verte”.

– Emakumearen gorputza eta botere politiko 
eta erlijiosoa. Marjane Satrapi-ren “Perse-
polis”.

– Maitasun erromantikoaren mitoak.  
Simone de Beauvoir-en “La mujer rota”.

–  Amatasuna. Silvia Plath-en “Tres mujeres”.

2.10. Nafarroako Liburutegiko Jarduerak Liburutegi 
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 Gizarte gaiei buruzko 
eztabaidak

 Mahai ingurua “Salud personal , salud 
social: ¿enferman las personas? (Norbe-
raren osasuna, gizarte osasuna: eritzen 
al dira pertsonak?)”. Javier Sádabaren, 
Luis Arbearen eta Benjamín Herreros-en 
partaidetzarekin (maiatzaren 2an).

 Bizi testamentuari eta heriotza duinari 
buruzko hitzaldia (abenduaren 15ean)

 Aurkezpenak

 Letra Txikia Proiektuaren aurkezpena, 
Blas Campos-en, Lola Azparrenen eta 
Belén Álvarez-en eskutik (Bidari elkarte-
ko kideak eta kolaboratzaileak). Argital-
pen horretan, Uharteko Arte Garaikideko 
Zentroan zortzi urtez garatu zuten espe-
rientzia biltzen da (apirilaren 26an). 

 Manuel Morata-ren “Renacer a los cin-
cuenta” liburuaren aurkezpena (aza-
roaren 3an).

 Meraki Tanttak-en liburuaren eta proiek- 
tuaren aurkezpena: “Explorando las 
emociones a través de los lenguajes 
del arte y los sentidos” (Emozioak arte 
hizkuntzen eta zentzumenen bidez  
esploratzen)” (azaroaren 10ean).

2.10. Nafarroako Liburutegiko Jarduerak Liburutegi 
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 Oroitzapen ospakizunak, 
data bereziak ospatzen

 Apirilaren 23a, Liburuaren Eguna

 Irakasgai magistralac eta poesia errezi-
taldia Eloy Sánchez Rosillo-en eskutik, 
Jorge Sanz-en eta Eva Niño-ren kontzer-
tu batez girotuta (apirilaren 24an).

 Urriaren 16a, emakume idazleen  
eguna

 Bigarren urtez, Nafarroako Liburutegiak 
bat egin du Liburutegi Nazionalaren eki-
menarekin. Egun horretan emakumeen 
talentu sortzailea eta literarioa ikusgarri 
egitea da ekimenaren helburua. Aurten, 
instituzioen ordezkaritza ugaria izateaz 
gain, Nafarroako emakumezko olerkariak  
izan ziren testuen irakurketako prota-
gonistak, eta gainera, Maite Mené  
kantautoreak girotu zituen irakurketak.

 Instituzioetatik, honako ordezkari 
hauek hurbildu ziren: Ainhoa Aznárez, 
Parlamentuko lehendakaria; Mertxe 
Leránoz, Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuko zuzendaria; Asun Maestro, 
Liburutegi Zerbitzuen zuzendaria eta 
Amaia Barandica, IPES fundaziokoa.

 Hona hemen testuei ahotsa jarri zieten 
olerkari nafarren zerrenda: Charo Fuen-
tes, Isabel Hualde, Isabel Blanco Ollero, 
Fátima Frutos, Inma Benítez, Ana María 
Martínez Mongay, Teresa Ramos, Isabel 
Logroño, Socorro Latasa, Inma Biurrun 
eta Itziar Ancín. 
 
 
Urriaren 24a, Liburutegien Eguna

 Nafarroako dantza eskolaren emanal-
dia liburutegian. Dantzari taldeek zen-
bait koreografia dantzatu zituzten eta 
liburutegiko areto eta txokoak artez eta 
musikaz mugiarazi zituzten.

 Haurren aretoan, “Cuentos sobre la 
piel” izeneko haurrentzako ipuin ekital-
dia izan zen Mónica Nieto-ren eskutik.

 Bukatzeko, Santiago Alba filosofoaren 
hitzaldia izan zen, Xabi Agirrek aurkez-
tuta.

 Hurrengo egunean, ospakizuna boro-
biltzeko, “Ardo eta poesia dastaketa” 
izan zen. Olerkiak Santi Elsok irakurri 
zituen eta ardo dastaketa Pilar García 
Granero-ren ardurapean egon zen. 
García Granero enologoa eta Nafa-
rroako ardoaren jatorri izeneko  
Kontseiluko lehendakari ohia da. 

2.10. Nafarroako Liburutegiko Jarduerak Liburutegi 
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 Arterako espazioa

 Bi eskultore nafarrek beren lanak 
erakutsi dituzte liburutegian.

– Juan Morenok “Fragmentaciones”  
izeneko murala laga zion aldi baterako 
liburutegiari. Javier Pagolak egin zuen 
lan horren aurkezpena martxoaren 
24an.

– Nicolás Albak bere “El preámbulo”  
(Aitzinsolasa) izeneko eskultura  
dohaintzan eman zion liburutegiari.  
Eskultoreak hitzaldi baten bidez aurkez-
tu zuen lana Javier Manzanos-ekin eta 
Pablo del Mundillo-rekin batera, antzi-
nako musikaz girotuta, apirilaren 29an.

 Beste erakunde 
batzuekiko lankidetza

 Nafarroako Liburutegiak berak diseina-
tu dituen jarduerez gain, ekimen hauek 
ere egin dira, beste liburutegi, elkarte 
edo erakunde batzuekin lankidetzan:

 “Arrautzak arrautzontzian bezala” 
(ekainaren 29a)

 ONCErekin lankidetzan egindako eki-
men horretan, aipatutako lana aurkez-
tu eta liburutegiari dohaintzan eman 
zitzaion. Horrez gain, bi lantegi infor-
matibo eta praktiko egin ziren helduak 
eta haurrak sentsibilizatzeko. Horietan, 
idazteko eta irakurtzeko Braille sistema 
eta haren didaktika ezagutzeko aukera 
izan zuen publikoak. 

 CrearteFuturo:  Sormenari buruzko  
I. topaketa (irailaren 29an eta 30ean)

 Nafarroako Goi Mailako Musika Kontser-
batorioarekin eta Nafarroako Filmoteka-
rekin elkarlanean. Lau lantegi antolatu 
ziren, profesionalentzat nahiz publiko 
orokorrarentzat. Lantegiek honako gai 
hauek jorratu zituzten: “Musika eta mu-
gimendua: sortu eta gozatu”, “Bikoizketa 
eta emozioa: sentitu eta adierazi”, “Arteak  
eta fikzioa: figuratibotik abstraktura,  
bidimentsionaletik tridimentsionalera”  
eta “Orri garbia: abstraktutik konkretura”  

 Nafarroako Filmotekarekin egindako 
jarduerak 

 El codornicismo izenez ezagutzen den 
korronte zinematografikoari buruzko 
hitzaldia Santiago Aguilar-en eta Felipe 
Cabrerizo-ren eskutik (urriaren 6an). 
Hitzaldi hori Nafarroako Ateneoak bult-
zatutako eta Miguel Zozayak zuzendu-
tako ziklo baten parte zen.

 “Vida y ficción” dokumentalaren aur-
kezpena Edurne Portela-ren eta José 
Ovejero-ren eskutik (abenduaren 22an), 
honako gai honi buruzko elkarrizketa 
baten testuinguruan: “Zergatik segitzen 
dugu idazten XXI. mendean?”.

2.10. Nafarroako Liburutegiko Jarduerak Liburutegi 
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 Beste liburutegi batzuekin  
lankidetzan eginiko jarduerak

– Gloria Fuertesi loturiko lantegiak eta 
errezitaldiak. Pasadas las 4 izeneko  
antzerki taldearen eskutik, “Queremos 
tanto a Gloria” (apirilean eta maiatzean).

– Latinoamerikako Arkitekturari buruzko 
bienala: Kolonbian oinarritutako jardue-
ren zikloa (maiatza)

– “El reino de lo invisible (Erreinu iku-
sezina)” lanaren aurkezpena, Gaixota-
sun arraroen Nafarroako elkartearekin 
lankidetzan.

 Haurrentzako lantegiak
 
– “El taller creativo de Sua (Suaren sor-

men lantegia)”, Verónica Cepeda-ren  
eskutik (ekainean)

– “Imaginagua”, Lola Azparren-en eta 
Blas Campos-en eskutik (ekainean)

– “Cuenta tu historia (Kontatu zure istorioa)”,  
Nicolás Alba eskultorearen eskutik  
(irailean)

– “Silencio (Isiltasuna)”, Beatriz Bermú-
dez-en eta Yanira Calvo-ren eskutik 
(irailean) 

– “Taller sobre las emociones (Emozioak 
lantzeko lantegia)”, Asun Egurza-rekin 
(abenduan)

 Gloria Fuertesen 
Mendeurreneko 
Aurkezpena (azaroaren  
7tik urtarrilaren 5era)

 Nafarroako Liburutegia, 2017ko azaroaren 
7tik 2018ko urtarrilaren 5era bitartean,  
Gloria Fuertesen atzera begirakoa izeneko 
erakusketa ahaztezinaren ostatu izan zen. 
Erakusketa Gloria Fuertes Fundazioak eta 
Fernando Fernán Gomez kultur zentroak 
antolatu zuten Gloria Fuertesen jaiotzaren 
mendeurrena ospatzeko. Madrilen mar-
txotik maiatzera bitartean eta Bilbon urrian 
egon ondoren, Iruñera ailegatu eta Nafa-
rroako Liburutegian egin zuen geldialdia. 
Han itxi zen idazlearen omenezko ospaki-
zunez betetako urtea. 

 Poetaren hainbat objektu pertsonal eta 
berezik osatzen zuten erakusketa horrek 
idazlearen bizitzako aldietan zehar ibilbi-
de kronologiko bat egitera gonbidatzen 
zuen ikuslea: haren haurtzarotik hasi eta 
arrakasta berantiarrera, gerraosteko urtee-
tatik eta betetasun alditik igarota. 

 Erakusketaren gehigarri gisa, Liburutegiak 
bisita gidatuak eta jarduerak antolatu  
zituen, bai hiritar guztiei bideratuak bai  
eskoletako ikasleei bideratuak.
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 Jarduera aipagarrienak:

– Azaroaren 7an. Goizean prentsaurrekoa 
egin zuten Asun Mestrok, Liburutegien 
Zerbitzuko zuzendaria, eta Paloma Por-
pettak, Erakusketaren komisarioa eta 
Gloria Fuertes Fundazioko lehendakaria; 
eguerdian, Nafarroako Liburutegiko lan-
gileentzako bisita gidatua izan zen; eta 
arratsaldean, 19.00etan, erakusketa ofi-
zialki inauguratu zen Ana Herrera Kont-
seilaria eta Fernando Pérez Kulturako 
Zuzendari Orokorra han zirela.

– Azaroaren 27an. “Gloria para todos” 
haurrentzako ikuskizuna. Erakusketa 
gelari atxikita dagoen aretoan egin zen 
goizez eta 25 haur inguru hurbildu ziren; 
arratsaldean, Haurren Liburutegian egin 
zen.

– Abenduaren 12an. 18.00: Gloria Fuertesi 
buruzko topaketa-solasaldia “Pasadas 
las 4” taldearen eskutik. 50 pertsona 
elkartu ziren Nafarroako Liburutegiko 
Erabilera Anitzeko Aretoan IPES eta 
INAIk (Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua) antolatutako ekitaldiaz gozat-
zeko. Han, Gloria Fuertesen bibliografia 
ezagutu ahal izan zuten diapositiben, 
poemen, anekdoten eta abestien bidez, 
Belén Otxotorena eta Inma Gurrea akto-
reen eskutik.

– Abenduaren 18an. Gloria Fuertesi 
buruzko antzerki jolasa “Ditirambo tea-
tro” (Marisa Serrano eta Juan Lobato) 
taldekoen eskutik. Bi ekitaldi izan ziren, 
bata goizean, erakusketa ikustera hur-
bildu ziren eskoletako taldeentzat (be-
te-beteta zegoen auditorioa), eta bestea 
arratsaldean, publiko helduarentzat (30 
bat pertsona agertu ziren).

– Ikuskizun hori Erakusketa ixteko egin 
zen mahai inguruaren aurreko ekitaldia 
izan zen. Mahai inguru horretan, Paloma 
Porpettak (komisarioa), Jorge de Cas-
cantek (Blackie Book-eko editorea) eta 
Miguel Losadak (Gloria Fuertesen lagu-
na, gidoilaria eta Madrilgo Ateneoarekin 
lotura duen poeta) hartu zuten parte.

 Eskola bisitak
  

Iruñeko eta Iruñerriko ia 600 ikaslek  
hartu zuten parte bisita gidatuetan  
eta erakusketan, Izaskun Mujikaren, 
Leire Arraizaren eta Marisa Serrano-ren 
eskutik. Horrez gain, haientzat progra-
matutako ikuskizunetara ere joan ziren 
ikasleak.

  Poesia eta marrazketa 
lehiaketa 
 
Azaroan eta abenduan erakusketa ikusi 
zuten ikasle guztiek Poesia eta Marrazketa 
Lehiaketa batean parte hartzeko aukera 
izan zuten. Aurkeztutako lanek Gloria 
Fuertesen bizitzarekin eta lanekin zerikusia 
izan behar zuten, eta bisitan zehar sortuak 
edo lehenago eskolan landuak izaten ahal 
ziren. Sariak 2018ko otsailean banatu ziren 
“Mila esker, Gloria” izeneko ikuskizunaren 
barnean, eta eskolentzako bisitak egin 
zituzten aktoreak izan ziren bai epaileak 
bai sari emaileak. Bi kategoria ezarri ziren: 
haurrena eta gaztetxoena.
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 Uxue Barkos 
Lehendakariaren 
bisita Gloria Fuertesen 
Mendeurrenaren 
Erakusketara

 
Abenduaren 26an (asteartea), Nafarroako 
Gobernuko Lehendakariak Gloria Fuerte-
sen atzera begirako erakusketa bisitatu 
zuen, Liburutegien Zerbitzuko Zuzendari 
den Asun Maestro-rekin batera.

   
Interesgunea eta 
Liburutegia apaintzea

 Erakusketak iraun zuen bi hilabeteetan, 
Nafarroako Liburutegiak dituen Gloria 
Fuertesen funtsak, bai haurrentzakoak 
bai helduentzakoak, liburutegiko ha-
llean antolatutako interesgunean jarri 
ziren, publikoak eskuragarri izan zitzan. 
Halaber, liburutegiko hainbat txokotan 
irakurtzen ahal ziren idazlearen esaldiak 
eta poemak.

 Liburutegi publikoetako jarduerak 

2.10. Nafarroako Liburutegiko Jarduerak Liburutegi 
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 Maria Moliner Sariak

 Beste urte batzuetan bezala, aurten ere, 
Nafarroako liburutegi batzuek sariak 

eta aipamenak lortu dituzte Irakurzale-
tasuna sustatzeko XVII. Maria Moliner 
Kanpainan. Sariketa hori Hezkuntza, 
Kultura eta Kirol Ministerioak, Espai-
niako Udalerrien eta Probintzien (FEMP) 
Federazioak eta Coca-Cola Fundazioak 
bultzatzen dute. Liburutegiek irakurzale-
tasuna bultzatzearekin duten konpromi-
soaren eta haien dinamismoaren eredu 
dira sari horiek.

 Zehazki, Ablitaseko liburutegiak aipamen 
berezia lortu zuen, 5.000 biztanletik be-
herako udalerrien sailean “Trazando sen-
deros, conectando bibliotecas” (Bidexkak 
marraztuz, liburutegiak konektatuz) ize-
neko proiektuarengatik.  Irakurzaletasuna 
sustatzeko 300 programaren artean, bes-
te 5 liburutegi nafarrek ere jaso zituzten 
sariak, eta funts bibliografikoak eskurat-
zeko dirua jaso zuten. Hona hemen bost 
proiektu irabazleak: Barañaingo liburute-
gia “Lectura y compañia” (Irakurtzea eta 
lagun egitea) proiektuarekin; Cascante 
“Una etapa del sendero” (Bidexkaren eta-
pa bat ) proiektuarekin; Martzilla, “El ne-
gOCIO de leer: el retorno de la inversión 
–ROI”  (Irakurtzearen etekina: aisialdia da 

 Erriberako Liburutegien 
arteko elkarlan proiektua 
(otsailaren 2tik martxoaren 
24ra) “Poesi bideak 
ehuntzen”.

 Bidaien (bideak) eta hitzen (poesia) arteko 
loturak sortzen dituen elkarlan proiektua 
da. Tuterako Erriberako hogei liburutegi 
elkartu ziren elkarren arteko programazio 
erakargarria eta askotarikoa sortzeko.  
Horretan, erakusketak, lantegiak, hitzal-
diak, proiekzioak, kontakizun saioak,  
lehiaketak, txangoak eta abar antolatu  
ziren, eta programari bukaera berezia 
emateko, Benjamín Prado poetak errezi-
taldia eta hitzaldia eman zituen.

 Programazio aberatsa eta askotarikoa 
antolatzeaz gain, hogei liburutegi horiek 
irakurketa gidaitxura zuen eskuorri bat 
osatu zuten, Erriberako lurretako ibilbide  
eta bidexka poetiko eta paisajistikoek 
osatutako sare bat irudikatzen zuena.  

2.11. Jarduerak liburutegi publikoetan

inbertsioaren itzulkina–ROI) proposame-
narekin; Mendabia, “De tod@s para tod@s” 
(Denona eta denontzat) proiektuarekin, 
eta Viana, “55 años ya, sirviendo a todos 
y para todos...” (Dagoeneko 55 urte denei 
eta denentzat zerbitzua ematen) proposa-
menarekin.

Horrekin batera, sustapen-bideo eder 
eta hunkigarri bat ere egin zuten. 

 Honako liburutegi hauek hartu zuten  
parte: Ablitas, Arguedas, Buñuel,  
Cabanillas, Cadreita, Cascante,  
Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes,  
Fitero, Fontellas, Fustiñana, Milagro, 
Monteagudo, Murchante, Ribaforada,  
Tutera, Valtierra eta Alesbes.

Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Iruñeko eta Iruñerriko 
Liburutegien arteko 
elkarlan proiektua 
(apirilean eta maiatzean)

   “Queremos tanto a Gloria 
(Nola maite dugun Gloria!)”: 
lantegiak eta errezitaldiak

 Gloria Fuertesen jaiotzaren mendeu-
rrena zela eta, hamar liburutegik beren 
programazioak koordinatu zituzten “Pa-
sadas las 4” taldearen laguntzaz hau-
rrentzako lantegiak egiteko.  Bestalde, 
Nafarroako Liburutegiak helduentzako 
poesia saio bat programatu zuen, Leire 
Arraiza protagonista zuena.

 Honako liburutegi hauek hartu zuten 
parte: San Pedro, Zizur Nagusia, Egue-
sibar, Barañain, Mendillorri, Nafarroako 
Liburutegia, Txantrea, Sanduzelai, San 
Frantzisko, Atarrabia, Etxabakoitz eta 
Civican.

 Osasunaren Eguneko 
(apirilaren 7a) ospakizunak 
Nafarroako Ospitalean

 Osasunaren Eguna zela eta, lau liburu-
tegitako langileek (Berriozar, Barañain, 
Iruñea-Iturrama eta Iruñea-Mendillorri)  
bi jarduera egin zituzten Ospitalean. 
Alde batetik, Psikiatriako Solairuan ipuin 
batzuk irakurri eta horien inguruko sola-
saldia egin zuten, eta, beste alde batetik, 
Pediatriako Solairuan, ipuinen kontaketa 
saio bat antolatu zuten.  
 
 
Iruñeko eta Iruñerriko Liburu-
tegien artean elkarlanean 
egindako jarduera, Latinoa-
merikako Arkitekturaren 
Bienalaren testuinguruan 
(maiatzean) “Toda la piel  
de América en mi piel  
(Amerikaren azal guztia  
nire azalean)”

 Urte honetan Latinoamerikari eskaini 
zaion Arkitektura Bienalaren testuin-
guruan, 15 liburutegi publikok, Iruñeko 
9k (Nafarroako Liburutegia, Civican, 
Arrosadia, Mendillorri, San Frantzisko, 
Sanduzelai, San Pedro, Txantrea eta 
Yamaguchi) eta Iruñerriko beste 6k 
(Antsoain, Barañain, Burlata, Mutiloa, 
Noain eta Eguesibar), elkarrekin lan 

egin zuten kontinente hartakokultur 
jarduerez osatutako programa aberats 
bat osatzeko. Besteak beste, Latinoa-
merikako filmak erakutsi eta zineforu-
mak, herrialde haietako literaturari edo 
errealitateari buruzko solasaldiak eta 
hitzaldiak, musika autoktonoa jotzen 
duten taldeen kontzertuak, herri nati-
boen ipuinak eta kondairak, kafe das-
taketak, maskara lantegiak edo konti-
nente hartakoak diren musika instru-
mentuen erakusketak egin ziren.
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 Estellerriko Liburutegiekin 
elkarlanean egindako 
kanpaina (urriaren 6tik 
azaroaren 3ra) 
“J.D. duten liburutegiak”

 Nafarroako Liburutegi Zerbitzuak eta 
Estellerriko 12 liburutegik bultzatutako 
proiektu horretan, 59 jarduera antolatu 
ziren, eta azaroaren 3ra arte egon zen 
martxan.

 Estellerriko hamabi liburutegi publikok 
“J.D. duten liburutegiak” izeneko elkar-
lan proiektua egin zuten. Horretan,  
kultura eta artea gastronomiarekin  
eta eremu hartako produktu tipikoe-
kin uztartu zituzten. Programa osatzen 
zuten 59 jardueren artean, hitzaldiak, 
kontakizun saioak, lantegiak, erakuske-
tak, errezitaldiak, dastaketak eta abar 
izan ziren. 

 Bukaerako ekitaldian, Xabier Gutiérrez 
idazle eta sukaldaria gerturatu zen. 
Gutiérrezek Arzak jatetxeko berrikuntza 
saila zuzentzeaz gain, polizia liburuak 
idazten ditu. 

 Kanpaina zabaltzeko bideo arin eta  
dinamiko bat muntatu zen, Estelleriko 
liburutegiak zein produktu gastronomi-
koak aurkezteko. 

 Kanpainari bukaera emateko, hamabi 
liburutegiek egutegi bat egin zuten  
udalerri bakoitzetik errezeta tipiko  
eta esklusibo bat hartuta. 

 Honako liburutegi hauek hartu zuten 
parte: Andosilla, Arroitz, Azagra, 
Lizarra, Lodosa, Los Arcos, Mañeru, 
Mendabia, Oteitza, San Adrián, Sesma 
eta Viana.

2.11. Jarduerak liburutegi publikoetan Liburutegi 
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 Liburutegi Publikoek Nafa-
rroako Eritasun arraroen 
taldearekin elkarlanean 
egindako kanpaina (urrian 
eta abenduan)

 Urrian eta abenduan, Nafarroako 14  
liburutegitan antzeztu zen “El reino invi-
sible (Erreinu ikusezina)” obra. Asmoa 
zen haurrentzako ikuskizun bat sortzea, 
protagonistatzat Nafarroako haurrek 
jada ezagutzen zuten pertsonaia batekin 
(Ana Montaña). 

 Haurrak eritasun arraroen gaiaren  
inguruan sentsibilizatzea zen proiektua-
ren helburu nagusia, ikus zezaten pert-
sona horiek batzuetan estigmatizatu egi-
ten direla eritasunek eragindako  
sintomatologia dela eta.

 Honako liburutegi hauek hartu zuten 
parte: Nafarroako Liburutegia, Larra-
gakoa, Berriozarkoa, Antsoaingoa, 
Noaingoa, Atarrabiakoa, Cascantekoa, 
Fiterokoa, Zizurkoa, Ablitaskoa, Arta-
xoakoa, Burlatakoa, Tafallakoak eta  
Ziordikoa.

 Maleta pedagogikoak:  
eskola bisitak egiteko  
trebakuntza

 Haurrei eta gaztetxoei liburutegietako 
zerbitzuen berri emateko, 2017an, hiru 
maleta pedagogiko egin ziren izenburu 
beraren pean: “Liburutegira bidaia”. Male-
tetako bat Haur Hezkuntzako ikasleentzat 
zen (“Leo, el libro que quería ser leído”); 
beste bat, Lehen Hezkuntzakoentzat  
(“El misterio del libro perdido”) eta hiruga-
rrena, Bigarren hezkuntzakoentzat  
(“La memoria de los libros: bibliotecas  
de ayer y hoy”). Maleta horiek eskaera 
egin zuten liburutegietan banatu ziren, 
eskola bisitetan laguntza gisa erabiltzeko. 
Maleten edukiak eta bisitetan baliatzeko 
dinamikak azaltzeko, bi trebakuntza saio 
antolatu ziren, bata Iruñean eta bestea  
Tuteran. Liburutegi publikoetako 45 profe-
sionalek hartu zuten parte saioetan.

2.11. Jarduerak liburutegi publikoetan Liburutegi 
Zerbitzua 
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2.12. Irakurketa klubak

 Irakurketa klubak antola- 
tzen dituzten liburutegiak

 
Irakurketa klubentzat esku-
ragarri dauden Liburu sortak

 Irakurketa klubek hazten eta finkat-
zen jarraitzen dute, eta agerian dago 
ez direla soilik irakurketa espazioak: 
pertsonen arteko topaketak eta ha-
rremanak sortzeko tokiak ere badira. 
Nahiz eta beste leku batzuetan ere 
badauden irakurketa klubak, liburutegi 
publikoek horrelako ekimenen sustat-
zaile nagusi izaten jarraitzen dute ora-
indik. Irakurketa klubek liburutegiaren 
eta erabiltzaileen arteko harremanak 
estutzeko eta programazioak egiturat-
zeko bidea eman dute (egileekin to-
paketak, literatur bidaiak, errezitaldiak 
etab.)

 Gaur egun, 128 irakurketa klub daude 
lurralde osoko hainbat espazio eta  
instituziotan banatuta:

 Nafarroako Liburutegia 13

 Iruñerria: 47 
– 25, liburutegietan 
– 2, unibertsitateetan 
– 3, liburu dendetan 
– 8, ikastetxeetan 
– beste 9ak: elkarteetan, egoitzetan... 

  Nafarroako beste leku batzuetan: 68
– 56, liburutegietan
– 5, beste erakunde publiko batzuetan
– 2, hezkuntza zentroetan
– 5, beste leku batzuetan

Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Nafarroako Liburutegiko 
irakurketa klubak 

 Nafarroako Liburutegian, talde ugari  
daude eta mota askotakoak. 2017an,  
13 irakurketa klub izan ziren martxan,  
bai liburutegiak antolatuak bai espazioa 
erabiltzen duten beste talde batzuek  
antolatuak. 268 kide dituzte, guztira,  
eta 191 saio egin zituzten. 

– El primero de la nueva, literatura oroko-
rrari buruzkoa, Margarita Leoz-ek koordi-
natuta.

– La letra roja, nobela beltzari buruzkoa, 
Ana Tere Artigas-ek koordinatuta.

– El cuentoscopio, helduentzat zen, baina 
haur eta gazte literaturan jartzen du  
arreta. Aitziber Sánchez-ek koordinatuta.

– Los zampacuentos, haur literaturari 
buruzko, Aitziber Sánchez-ek koordinatuta.

– Los buenos días, literatura orokorrari 
buruzkoa, Sofía Villegas-ek koordinatuta.

– La máquina del tiempo, nobela histori-
koan espezializatua, Mikel Zuzak koordi-
natuta.

- Los géneros del yo, lekukotza literatura-
ren (autobiografiak, memoriak, egune-
rokoak, eskutitzak, etab.) ingurukoa,  
Ricardo Pitak koordinatuta.

 Ekainaren 20an, ikasturte bukaerako 
jaia izan zen eta irakurketa klubek beren 
ibilbidea ebaluatu zuten. Musika klasi-
koko kontzertu batek, Haurren Aretoan 
egin zen Gloria Fuertesi buruzko ikuski-
zun batek eta Iñaki Auzmendi kantaria-
ren kontzertu batek girotu zuten jaia.

– Vasos comunicantes, zinemarako egoki-
tu diren eleberriei buruzkoa, Jaione  
Vicentek koordinatuta.

– Irakurleen artean euskarazko irakurketa 
kluba, euskaraz irakurtzen dutenentzat, 
Inés Castiellak koordinatuta.

– Club de lectura fácil, Begoña Echeverriak 
koordinatuta, Calícrates-en laguntzarekin.

– José María Iribarren Klubak: Nafarroako 
Liburutegiko areto bat José María Iriba-
rren helduentzako eskolako ikasle eta 
irakasle ohiek osatutako irakurle taldeek 
kudeatzen dute. Gaur egun, lau talde  
dituzte martxan.

– Aulexna irakurle kluba: urritik aurrera, 
beste areto bat ere utzi da irakurketa 
klub berri baten solasaldiak egiteko.  
Klub horrek bi talde ditu eta Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko Esperientzia  
Geletako Ikasleen eta Ikasle Ohien  
Elkarteak  (Aulexna) osatzen dituzte. 
Irakurketa Klub horren koordinatzailea 
Daniel Aldaya da.

 Irailaren 26an zabaldu zen irakurketa  
kluben ikasturtea Mikel Razquin-en  
eskutik. Stephen Zweig-en “Novela  
de Ajedrez” lanari buruz jardun ziren. 
Razquinek literatura lan azpimarragarri 
batzuetan xakeak duen lekuari buruzko 
hitzaldi interesgarria eman zuen.

2.12. Irakurketa klubak Liburutegi 
Zerbitzua 



63

 Nafarroako irakurketa  
kluben VII. topaketa 
(Tafalla, urriaren 11an)

 Nafarroako irakurketa kluben VII.  
topaketa Tafallan egin zen azaroaren 
11an. Egile gonbidatuak Marta Sanz 
eta Carlos Zanón izan ziren; Sanzek 
“Clavícula” lan originala argitaratu  
berria zuen, eta  Zanón, berriz, behar-
bada, egungo nobela beltzaren idazle 
entzutetsuena da. Marta Sanz Zarco 
detektibea protagonista duen nobela 
bildumaren egilea ere badenez, topake-
tak nobela beltzaren kutsua hartu zuen. 
Haiekin batera, Paco Pérez Abellán 
kazetari eta kriminologoa ere hurbildu 
zen. Pérez Abellán oso ospetsua da irra-
tian eta telebistan oraingo eta lehengo 
krimenak aztertzea oinarri duten progra-
mak egiteagatik.

 Topaketan, ekintza hauek egin ziren: 
Vivi Arellanok Marta Sanzen eta Carlos 
Zanónen arteko hitzaldi bat bideratu 
zuen, eta Marina Aoiz idazle Tafallarrak 
Pérez Abellánen mintzaldia aurkeztu 
zuen. Topaketa jolas giroan bukatzeko, 
Gabaltzeka Antzerki taldeak Crimen  
a escena izeneko lana antzeztu zuen.

 Ekitaldia Tafallako alkateak (Arturo  
Goldaracena) eta Kultura, Kirol eta 
Kulturako Kontseilariak (Ana Herrra) 
aurkeztu zuten. 220 pertsona hurbildu 
ziren.

2.12. Irakurketa klubak Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Bibliote-Kairós

 Liburuzainen irakurketa kluba da, eta 
hiru hilean behin biltzen dira. Klub ire-
kia da, eta han eta hemen elkartzen 
dira beren irakurketa beste talde eta ko-
lektibo batzuekin partekatzeko. 2017an, 
hiru saio egin ziren:

– Martxoaren 13an, Manuel Jabois-ekin 
afari-solasaldia, haren “Nos vemos en 
esta vida o en la otra” nobelari buruz.

– Ekainaren 21ean, Nafarroako Parlamen-
tuan Michael Ignatieff-en “Fuego y ceni-
zas” obraren inguruan.

– Irailaren 14an, Gaztediaren Etxean, 
Alejandro Palomas-en “Un hijo” lana 
jorratu zuten gazteen eta liburuzainen 
artean.

 Irakurketa klubak Kirmen 
Uriberekin Sakanan (aza-
roaren 17an)

 Liburutegi Zerbitzuarentzat, oso garran- 
tzitsua da liburutegietatik bertatik sortzen  
diren ekimenak bultzatzea, batez ere 
ahaleginak batzearen eta elkarlanean 
aritzearen fruitu badira. Sakanako Li-
burutegietako (Olazti, Arbizu, Ziordia, 
Urdiain, Altsasu, Etxarri, Irurtzun eta 
Lakuntza) irakurketa klubek Kirmen 
Uriberekin egin zuten topaketari dago-
kionez, Altsasuko Iortia Kultur Gunean 
elkartu ziren azaroaren 17an, eta 75 
pertsona bildu ziren. 

 

2.12. Irakurketa klubak Liburutegi 
Zerbitzua 
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 Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuaren jarduerak bere baitan 
hartzen ditu, bereziki, Nafarroako  
artxibo sisteman buru egitearen 
ondorioz etortzen diren jarduketa 
guztiak, halako zeregina leporatzen 
baitio Artxiboei eta Dokumentuei 
buruzko apirilaren 4ko 12/2007 Foru 
Legeak, baita Foru Komunitateko 
Administrazioko Artxibo Sistemako 
zuzendaritza ere. Nabarmena da 
nola dagoen bideratuta herritarretara 
eta dokumentu ondarea sortu zein 
kontsultatzeko teknologia berriak 
erabiltzera.

 Bere eginkizunak betetzeko, zerbitzua 
bi ataletan egituraturik dago: Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiaren Atala eta 
Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala.

3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.1. Zerbitzuaren aurkezpena

Artxiboak
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 Zehatzago, Zerbitzuaren lana da Nafa-
rroako dokumentu ondarea zaintzea,  
teknikoki tratatzea, hedatzea eta haren 
balioa nabarmentzea, Artxiboeieta Doku-
mentuei buruzko apirilaren 4ko 12/2007 
Foru Legeak harendako gordetzen duen 
orotan, eta hori egin behar du bai Foru  
Komunitateko Administrazioak, sortzen 
duen dokumentaziorako, haren moderni-
zazioan lagunduz artxibo digitalaren  
bidez, bai Nafarroako Artxibo Sistema  
osatzen duten artxiboetarako, bereziki 
15.000 biztanle baino gutxiagoko Nafa-
rroako toki entitateen dokumentu onda-
reari dagokionez

 Zerbitzuak bere bi atalen jarduera 
koordinatzen du, bat egin dezan Kultura 
Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea 
Erakundeak ematen dituen jarraibideekin. 
Horretarako tresna Zerbitzuaren urteko 
Ekintza Plana da, oinarritua baitago 
2016-2019 aldirako definituriko Ekintza 
Planean.

 Zerbitzuko zuzendaritzak, 2017an, 
beretako gorde zuen ondotik ematen 
diren proiektu estrategikoen ardura.

3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.2. Xedea

Artxiboak
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 Nafarroako Musikaren eta 
Arte Eszenikoen Artxiboa

 
Aurkezpena 
Nafarroako Artxiboan gordetzen diren 
artxibo funts pribatu eta instituzionaletan 
musika, dantza eta antzerki alorretakoak 
direnek osaturik dago Nafarroako  
Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa.  
Artxiboaren ibiliari 2017ko ekainaren 
12an eman zitzaion hasiera, ekitaldi  
publiko batean, entitateetako ordezkariak 
eta jardunean dauden konpositoreak 
bertan zirela. 
 
 
Deskribapena 
Nafarroako Musikaren eta Arte Eszeni-
koen Artxiboa epe luzerako proiektua da. 
Hona hemen zein idan den haren jardue-
ra, 2017an: proiektuaren zabalkundea 
musika eta arte eszenikoetako entitate 
eta pertsonalitateen artean; musika arloko 
dokumentazioa (batik bat partiturak) tra-
tatzeko metodologiaren lorpena eta haren 
aplikazioa Manuel Turrillas funtsaren  
gainean; baliabide interesgarrien gaineko  
behatoki baten sorrera, eta proiektuan 
sartutako jarduera alorretan Nafarroaren-
dako interesa izan dezaketen funtsen 
zentsua prestatzeko datu bilketaren  
hasiera.

 

 Proiektuak Nafarroako Kultura Kontsei-
luko Artxiboen Batzordearen babesa 
izan du, baita adituen aholkularitza ere, 
bertzeak bertze Teresa Catalán, Marcos 
Andrés, Berta Moreno, María Gembero 
eta Evaristo Bretosena (musika), Maite 
Pascualena (antzerkia) eta Bertha Ber-
múdezena (dantza).

 2017aren joan-etorrian hauen funtsak 
gehitu zaizkio: Manuel Turrillas, Santos 
Laspiur, Huarte-Solchaga familia, Natalio  
Cayuela, José Laínez eta Concha Martí-
nez. Halaber, Nafarroako Liburutegian 
gorderik zeuden funtsak jaso dira  
(Fernando Remacha eta Tomás Asiáin), 
baita Kulturako funtsak ere, Nafarroako 
Jaialdiei zegozkienak. 
 
 
Helburua 
Nafarroako Musikaren eta Arte Esze-
nikoen Artxiboaren lehen helburua da 
oinarriak ezartzea Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusia bilakatu beharrez Na-
farroako musika eta arte eszenikoetako 
dokumentu ondarea zaintzeko, tratatze-
ko, hedatzeko eta haren balioa nabar-
mentzeko erreferentziazko erakunde.

 Egindako jarduerak 
Hona hemen 2017an egindako  
jarduerak:

–  Proiektuaren abiatzeari loturiko 
zereginetarako kontratuaren deialdia 
egin zen (partiturak deskribatzeko 
metodologia, baliabideen behatokia 
eta Nafarroarendako interesa izan 
dezaketen funtsen zentsua ), 26.074,11 
euroko gastua zuena. Kontratua 2017ko 
maiatzaren 22a abiatu zen.

– Bi egonaldi profesional egin ziren 
Espainiako Liburutegi Nazionaleko 
Musika Departamentuan, 2017ko 
maiatzaren 29tik ekainaren 2ra, eta 
Eresbil Fundazioan, 2017ko ekainaren 
12tik 16ra bitartean.

– Bi hitzarmen sinatu ziren, bat Eresbil 
Fundazioarekin, 2017ko maiatzaren 
11n, baliabideen gaineko informazioa 
partekatzera eta musika funtsen balioa 
nabarmentzera bideratua; eta bigarrena, 
Nafarroako Antzerki Eskolarekin, 2017ko 
uztailaren 4an, Arte Eszenikoen Ikerketa 
Zentroaren kontserbaziora (1987-2011) 
eta Eskolak egiten dituen zabalkunde 
jardueretara bideratua.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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– “Musikaren historia Nafarroan: 
ikuspegi panoramikoa” izenburuko 
mintzaldia eman zuen María Gemberok, 
2017ko maiatzaren 17an, entzunaldi 
iruzkinduekin; bertan, Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoak parte hartu zuen, 
José Castel konpositorearen lan hautatu 
batzuk joz.

–  Maite Pascualen, José Laínezen eta 
Concha Martínezen bideoak egin ziren. 

–  Musikari, dantzari eta antzerkiari buruzko 
baliabide bibliografikoei eskainitako 
“interesgune” bat sortu zen Nafarroako 
Errege Artxibo Nagusiko liburutegi 
espezializatuan.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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 Nafarroako toki entitateei  
diru-laguntzak emateko 
deialdia, artxibatze sistema 
propioa abiarazteko eta/edo 
finkatzeko

 
 
Aurkezpena 
2017an Nafarroako toki entitateei diru-
laguntzak emateko deialdia egin zen, 
artxibatze sistema propioa abiarazteko 
eta/edo finkatzeko. 2004az geroztik 
ez da egin gisa horretako deialdirik. 
Deialdia martxoaren 21eko 5E/2017 
Foru Aginduaren bidez onetsi zen, eta 
haren oinarriak 2017ko 67. Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, 
martxoaren 21ean. 
 
 
Deskribapena 
Aurkeztutako proiektu edo programaren 
gastuen %40raino egin behar zuen, 
gehienez ere, diru-laguntzak, onuradun 
bakoitzeko ezarritako muga 5.000 euro 
zirela. Arriskuan dagoen dokumentu 
ondarea izanez gero, diru-laguntzaren 
zenbatekoa handitzen ahalko zen 
%60raino, betiere behar bezala 
justifikatzen bazen eta ezarritako 
gehieneko laguntza gainditzen ez bazen.

 Diru-laguntzen xedea izaten ahal zen 
bai entitateek artxibatze sistema propioa 
izateko proiektuak prestatzea, bai 
programak betearaztea toki entitate baten 
artxibatze sistema baterako proiektuan 
sarturik egonik, artxibatze sistema 
propioa ezartzen eta/edo sendotzen 
lagunduko dutenak. Zehatz-mehatz, 
programak alderdi hauei buruzkoak 
izaten ahal ziren:

– Lehendik dagoen funtsaren antolaketa 
egitea edo eguneratzea.

– Deskribapen tresnak (inbentarioak edo 
katalogoak) sortzea, eguneratzea edo 
hobetzea, haien informatizazioa lortu 
beharrez.

– Deskribapen tresnak (inbentarioak eta 
katalogoak) eta sailkapen koadroa 
egokitzea 50/2016 Foru Aginduko 
jarraibideen formatuetara eta kodetzera 
(haren bidez onetsi ziren 15.000 
biztanletik beherako Nafarroako toki 
entitateen artxiboak antolatu eta 
kudeatzeko jarraibideak).

– Agiriak ebaluatzeko azterlanak, funtsak 
kontserbatzeko politika orokor baten 
barnean, Nafarroako toki entitateen 
artxiboak ebaluatu eta ezabatzeko 
jarraibideak ematen dituen ekainaren 
10eko 50/2016 Foru Aginduarekin bat.

– Balio historikoko agiriak zaharberritzea 
eta haien inguruko prebentziozko 
kontserbaziorako ekintzak.

– Kulturaren zabalkuntzarako jarduerak.

– Artxibo zerbitzuaren mantentze-lanak.

– Artxiboko dokumentuen digitalizazioa.

 Aurrekontuetan 60.000 euro finkatu ziren 
horretarako.

 49 eskaera izan ziren eta 33 toki entitate 
gertatu ziren onuradun. 
 
 
Helburua 
Diru-laguntzen deialdiren xedea da 
Nafarroako toki entitateen artxibatze 
sistemak bat etortzea ekainaren 10eko 
50/201 Foru Aginduko jarraibideekin 
(haren bidez onetsi ziren 15.000 
biztanletik beherako Nafarroako toki 
entitateen artxiboak antolatu eta 
kudeatzeko jarraibideak). Bilatzen da 
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuak behar den diru bultzada 
ematea Nafarroako toki entitateen 
artxiboak modu egokian antola 
daitezen legez haien ardurapean 
dauden dokumentu ondarea zaintzeko, 
tratatzeko, hedatzeko eta haren balioa 
nabarmentzeko.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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Toki entitatea Zenbateko 
emandako

Aguilar de Codés 1.609,78 €

Aras 1.793,22 €

Cabredo 1.745,78 €

Genevilla 1.547,83 €

Marañón 1.673,67 €

Lapoblación 1.932,61 €

Meano 203,76 €

Ollo 1.939,38 €

Zubieta 444,31 €

Lezaun 1.185,31 €

Legarda 2.233,66 €

Salinas de Oro 1.154,82 €

Urroz de Santesteban 1.462,64 €

Beintza-Labaien 1.640,76 €

Donamaria 2.095,23 €

Guembe 386,23 €

Izurzu 377,52 €

Iturmendi 2.420 €

Aritzala 1.016,4 €

Ituren 802,95 €

Barasoain 1.679,48 €

Aibar 4.968,8 €

Marcilla 1.856 €

Arguedas 3.864 €

Valtierra 1.856 €

Villafranca 3.864 €

Mancomunidad Sierra de Codés 390,1 €

Iza 1.741,2 €

Villatuerta 1.693,6 €

Castejón 2.904 €

Olza 1.600 €

Bera 2.795,76 €

Baztan 3.121,2 €

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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 Mintegi profesionalak
 

 
Aurkezpena 
Mintegi profesionalak, prestakuntza 
etengabearen testuinguruan ulertuta, 
dokumentu eta artxiboen kudeaketako 
profesional guztiei bideratuak daude, 
gaitasunak eta trebetasunak eskuratzeko 
eta eguneratzeko abangoardiako 
artxibogintzaren bilakaeraren arabera. 
 
 
Deskribapena 
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuak mintegi profesionalak 
gauzatzen ditu Nafarroako Artxibo 
Sistemaren buru gisa dituen eginkizunek 
horretaratzen baitute; eginkizun 
horiek zehazturik daude Artxiboei 
eta Dokumentuei buruzko apirilaren 
4ko 12/2007 Foru Legean. Eginkizun 
horiek egikaritu beharrez, Nafarroako 
Artxibozainen Elkartearekin lankidetzan 
aritzen da Nafarroako artxiboetako 
profesionalen premiei erantzuten dien 
prestakuntza programaren definizioan.

  
Helburua 
Hona hemen mintegi profesionalen  
helburuak:

– Estatu mailan nahiz nazioartekoan 
dokumentu eta artxiboen kudeaketan 
agertzen diren berrikuntzak aurkeztea.

– Artxiboko dokumentuen trataeran buru 
diren erakundeek jardunbide egokien 
arloan dituzten esperientziak aurkeztea.

– Nafarroako artxiboetako profesionalen 
prestakuntza premiei aitzintzea. 
 
 
Egindako jarduerak 
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuak 2017an honako jarduera 
hauek egin ditu zuzenean:

–  “Dokumentuen kudeaketarako sistema 
bati ziurtagiria emateko baldintzak.  
ISO 30301 araua” izenburuko mintegia, 
2017ko maiatzaren 26an, Lleidako 
Unibertsitateko Artxibo Nagusiko 
zuzendari Pepita Raventós Pajaresen 
eskutik, 3 orduko iraupena zuela.

– “Artxiboetan deskribapena normalizatzea: 
Azken proiektu eta eragile arduradunak”, 
2017ko azaroaren 28an, Artxibogintzako 
Deskribapenerako Arauen Batzordeko 
lehendakari Javier Requejo Zalamaren 
eskutik, 3 orduko iraupena zuela.

–  Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzua lankidetzan aritu da Nafarroako  
Artxibozainen Elkartearekin, bi jardunaldi  
antolatzeko Artxiboen Kultur Zabalkun-
dearen gainean, Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusian: lehenbizikoa, 2017ko 
urriaren 17an, “Artxiboak eta Dokumentu 
Ondarea, baliabide didaktiko: ikertzen 
irakasten dugu”, Yolanda Rodríguez 
Garcíaren eskutik; bigarrena, 2017ko 
azaroaren 17an, “Paretaren kontrako 
artxiboa: erkidearen artxibo (digital)  
bat eraikitzeko pizgarriak eta erronkak”, 
Macarena Maderoren eskutik, eta “Anaia 
Kaputxinoak: haien kultur ondarearen 
kudeaketa eta zabalkundea”, Miren 
Joseba Lara Astizen eskutik.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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 Proiektua Pirinio Atlanti-
koetako Departamentuko 
Artxiboekin, Nafarroako 
Gobernuak Pirinio Atlanti-
koetako Kontseilu Nagu-
siarekin duen lankidetza 
hitzarmenaren testuin-
guruan

 
 
Aurkezpena 
Nafarroako Gobernuak Pirinio Atlantiko- 
etako Kontseilu Nagusiarekin duen 
lankidetza hitzarmenean kokatzen  
da Nafarroako eta Pirinio Atlantikoetako 
artxibo zerbitzuen arteko lankidetzaren 
esparrua. Akordio horrek gerizatuta, 
bakoitzaren artxibo zerbitzuen ardura-
dunek 2016an adostu zuten ikustea 
lankidetzarako zer aukerak zeuden, 
herritarrei zuzendutako baterako zabal- 
kunde jarduerak zehazteko eta esperien-
tzia profesionalen trukaketa bulkatzeko. 
 
 
Deskribapena 
Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko 
egungo lurraldeek alor politiko, 
ekonomiko eta sozialeko harreman 
sendoak izan dituzte elkarrekin, baita 
Gaztelak Nafarroa bereganatu ondoan 
ere, 1512an. Bi lurraldeetako artxibo 
zerbitzuen arteko hurbilketa 2016an 
hasi zen, lankidetzarako zer aukerak 

zeuden ikusi nahirik iragan partekatu 
hori herritarren artean hedatzeko eta bi 
lurraldeetako artxibozainen gaitasunak 
hobetzera bideratutako esperientzia 
profesionalen trukaketa bulkatzeko. 
 
 
Helburua 
Helburu nagusia da lankidetzarako 
aukerak aurkitzea Nafarroako eta  
Pirinio Atlantikoetako lurraldeetako 
historia, memoria eta nortasun parte- 
katuaren alorrean, baita dokumentu  
eta artxiboen kudeaketaren arloko  
praxi profesionalen ere.  

 Egindako jarduerak 
Hona hemen 2017an egindako jarduerak:

–  Harrera George-André Banguio-Mendibili 
–Pirinio Atlantikoetako Departamentuko 
Artxiboetako kultur bitartekotzarako 
eta dokumentuen irispiderako Misioko 
burua– eta Tere García-Larracheri –
Baionako hezkuntza zerbitzuaren 
arduraduna–, Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusian (2017ko apirilaren 3tik 6ra).

–  Topaketak kirol bilakatu ziren garraio-
bideei buruzko “TRANSports” erakus-
keta prestatzeko, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko artxiboarekin, Huescako 
Diputaziokoarekin eta Huescako 

probintziako Artxibo Historikoarekin 
batera (2017ko apirilaren 6an, ekainaren 
22an eta urriaren 24an).

–  Harrera “Villas et jardins de la Côte 
basque (1900-1930)” erakusketari, 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian 
(2017ko apirilean luzatu zena).

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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–  Harrera Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiko teknikari Diego Val eta Berta 
Elcanori (2017ko maiatzaren 4an eta 
5ean).

–  Artxibo zerbitzuen mugaz gaindiko 
lankidetzako esperientziaren 
aurkezpena, Nafarroako eta Pirinio 
Atlantikoetako Kontseilu Nagusiko 
lehendakariek Paueko Nafarroako 
Parlamentuan izandako bileran (2017ko 
ekainaren 20an).

–  Dokumentu elektronikoen kudeaketari 
buruzko Espainiako araudiari buruzko 
jardunaldi profesionala, Artxiboen eta 
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuko 
zuzendariaren eskutik, Pauen (2017ko 
azaroaren 14an).

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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 Prestakuntzako bekak
 

Aurkezpena 
Prestakuntzako beketarako programan 
deialdi bat egiten da bi bekadun hartzeko, 
unibertsitateko tituludunak, jatorrizko 
prestakuntza akademikoa zabaltzeko 
interesa dutenak artxibozain lanbideko 
praktiketan arituz Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusian eta Foru Komunitateko 
Administrazioaren Artxiboan. 
 
Deskribapena 
Beharrezkoa da Nafarroako artxiboetako 
profesionalen hurrengo belaunaldiak 
prestatzea, ezagutza eta jarduna 
erraztuz artxibo laneko espezialitatean. 
Programak 26.040 euroko zuzkidura  
du aurrekontuetan. 
 
Helburua 
Prestakuntzako beken programaren 
helburu nagusia da interesa sortzea 
eta gaitzea eskarmenturik gabeko 
unibertsitateko tituludun berriak 
lanbidean ari daitezen Nafarroako 
artxiboetan. 

 Egindako jarduerak 
Hona hemen Artxiboen eta Dokumentu 
Ondareak programa honi dagokionez 
egin dituenak:

–  Deialdiaren oinarriak prestatzea; Kultura, 
Kirol eta Gazteriako kontseilariaren 
otsailaren 15eko 15/2017 Foru Agindu 
gisa argitaratu zen.

–  Nuria María San Román Pérez eta Javier 
Ilundain Chamarro bekadun izendatzeko 
ebazpena prestatzea; 2017ko ekainaren 
1ean hasi ziren lanean.

–  Bekadunei prestakuntza ematea 
(ekainaren lehen hamabostaldian).

–  Prestakuntza gauzatzeko plangintza, 
hiruhilekotan eta txandaka egiteko 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian  
eta Foru Komunitateko Administrazioa-
ren Artxiboan.

–  Tutoretzak astero, Artxiboen eta 
Dokumentu Ondarearen Zerbitzuko 
zuzendari Joaquín Llansó Sanjuanekin.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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 Lizarrako Erdi Aroko Iker-
lanen Nazioarteko 2017ko 
Astearen antolaketa 
 
 
Aurkezpena 
Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioar-
teko Asteak bere 44. Aldia izan zuen 
2017an. Beraz, Nafarroako kultur espa-
rruan tradizioa duen jarduera zientifikoa 
da, bere maila dela-eta, bai hiriari bai  
Nafarroari ospea ematen diena. Artxiboen  
eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuak 
Astearen antolakuntza eta koordinazio 
lanaz arduratzen da.

 
Deskribapena 
2016an, Kultura, Kirol eta Gazteriako 
kontseilariak aldatu zuen jardunaldiei 
sostengu emateko egitura, haien nazioar-
tekotasuna sendotuz eta Antolaketa 
Batzorde bat eta Batzorde Zientifikoa 
sortuz, eraginkortasuna emendatzeko 
eta osatzaileen artean gizarte eragile 
berriak sartzeko. Antolaketa Batzordean 
kontseilariak berak egiten du buru, 
gainerako osakideak hauek izanik: 
Lizarrako alkatea (Koldo Leoz), Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko errektorea (haren 
izenean, Eloísa Ramírez), Nafarroako 
Unibertsitateko errektorea (haren izenean, 
Julia Pavón) eta Nafarroako Kultura 
Kontsei-luaren ordezkari bat (Roldán 
Jimeno).  

 
Batzorde Zientifikoa 2016an berritu zen 
eta irakasle hauek osaturik dago: Pascual 
Martínez Sopena, Véronique Lamazou-
Duplan, Juan José Larrea Conde, Eloísa 
Ramírez Vaquero eta Julia Pavón Benito.

 Alderdi zientifikoaren osagarri, Lizarrako 
herritarrek Asteko protagonista sentitzen 
dira, hiriak sustatutako ekimenetara 
joanez (lantegiak, mintzaldiak eta mahai 
inguruak, historiaren zabalkunderako).

 Astearen antolaketarako gastuen 
aurrekontua 30.000 eurokoa izanda 
2017an. 

 
Helburua 
Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioar-
teko Astearen helburu nagusia da, alde 
batetik, nazioarteko ospea sendotzea 
eta, bertzetik, ikerlari gazteei gonbit 
egitea beren ikerlanen emaitzak, batik 
bat doktore-tesiak, aurkez ditzaten. 
Bertze alde batetik, Lizarrako herritarrek 
protagonista sentitu behar dute, histo-
riaren zabalkunderako jardueretan parte 
hartuz.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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 Egindako jarduerak 
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuak jarduera hauek egin ditu  
Asteari dagokionez:

–  Antolaketa Batzordea bitan bildu zen: 
2017ko apirilaren 10ean eta uztailaren 
21ean.

–  Batzorde Zientifikoa lau aldiz bildu zen: 
2017ko apirilaren 7an, uztailaren 19an, 
irailaren 14an eta azaroaren 23an.

–  Nafarroako Gobernuko lehendakariak 
eta Lizarrako alkateak ireki zuten Astea, 
uztailaren 18an, eta itxiera berriz, 
Nafarroako Parlamentuko lehendakariak, 
Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak 
eta Lizarrako Kultura zinegotziak, 
uztailaren 21ean.

–  Hamar ponentzia eman ziren, irakasle 
hauen eskutik: María Asenjo, Guillermo 
Tomás, Paolo Pirillo, Ghislain Brunel, 
Vincent Challet, Samuel Cohn, Enric 
Guinot, Hipólito Rafael Oliva, Amelia 
Aguiar eta Fermín Miranda.

–  Ikerlari eta doktoregai gazteek zortzi 
ikerlan aurkeztu zituzten.

–  Lizarrako herritarrek gogotik parte hartu 
zuten “Lizarrako dokumentu ondarea” 
lantegian, uztailaren 20ko arratsaldean, 
baita “Landa eta hiria: tentsioan dauden 
munduak (XII.-XV. mendeak)”, Juan José 
Larrea irakasleak gidatuta, itxieraren 
aitzinetik, uztailaren 21ean.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.3. Programak
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 Kalitate teknikoa

 Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuaren misioa ebaluatu da 
Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako 
Printzea Erakundeak eta Nafarroako 
Kultura Kontseiluak onetsirik 2017rako 
abiatutako Ekintza Planean zehaztutako 
jardueren aitzinapenekin bat. Ebaluazio 
hori onespenaren momentuan zehaz-
turiko adierazle eta kronogramen 
gainean egin da bereziki.

 2017ko Ekintza Planaren osagai ziren  
16 ekintza estrategiko, herritarrei  
bideratutako 6 zabalkunde ekintza  
eta garapen egonkorrerako 12 ekintza. 
Zerbitzuaren aurrekontuaren onespe-
naren aitzinetik eta 2018ko Ekintza Plan 
berriaren zehaztapenaren aitzinetik egin 
zen ekintzen ebaluazioa.

 Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuaren 2017ko Ekintza Planari 
buruzko jakingarri gehiago ikus daitezke 
ondoko esteka hauetan:

 http://www.culturanavarra.es/uploads/
files/01_266_llanso.pdf

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu-
lo?codigo=6030099 

 Hautemandako kalitatea

 Zerbitzuaren jarduerari dagokionez, 
hautemandako kalitatea bistaratu da 
Kultura Zuzendaritza Nagusia - Vianako 
Printzea Erakundeak 2017an garatutako 
Partaidetza Planaren saioen bitartez. 
Argi identifikatu dira zein jardueraren 
gainean eragin behar den epe motzean: 
lege araua berrikustea (12/2007 Foru 
Legea, apirilaren 4koa, Artxiboei eta 
dokumentuei buruzkoa; Dokumentuen 
Ebaluaziorako Batzordearen osaeraren,  
antolamenduaren eta funtzionamen-
duaren Erregelamendua, 2006koa), 
Nafarroako Artxiboen Zentsua eta Na-
farroako Artxiboen Mapa berrikustea; 
artxibo pribatuak Nafarroako Artxibo Sis-
teman sartzea; artxibo digitala ezartzea. 
Sektoreko ordezkarien parte-hartzeak 
bereziki emankor bilakatu ditu saioak, 
haietara deitu zaienean.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.4. Ebaluazioa
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 Lanbide garapena

 Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuaren jardueraren bilakaerak 
agerian jartzen du sendotzen ari direla 
herritarrei bideratutako proiektuak. Hona 
adibide adierazgarrienak: Nafarroako 
Musikaren eta Arte Eszenikoen Artxiboa 
abiaraztea (Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiko funtsei dokumentu-nortasuna 
ematea du xede, musikari, dantzari  
eta antzerkiari dagokienez), zabalkunde 
historikoa (mintzaldi zikloa, aldi baterako 
erakusketak, erakusketa txikiak, liburuen 
aurkezpena) eta Administrazioaren 
Artxiboaren bilakaera Nafarroako 
Historia Hurbilaren Artxiboa helburu, 
deusetan mendratu gabe Zerbitzua 
osatzen duten bi Atalek gauzatutako 
bertzelako jarduerak. 

 Efizientzia soziala

 2.121.528 euro egiten du Artxiboen  
eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua-
ren gastuen aurrekontua, langileendako 
gastuak barne, eta Zerbitzuko urteko 
Ekintza Planean identifikaturiko eta  
onetsitako jarduerak betetzen erabili da.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.4. Ebaluazioa
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 Zerbitzu zorroa

 2017An, Artxiboen eta Dokumentu  
Ondarearen Zerbitzuak zerbitzu berriak 
abiatu ditu, herritarrari eskainiak. Hartara,  
Zerbitzuko zuzendaritzak zuzenean 
bulkatutako jardueren artean, erabiltzai-
leei arreta emateko zerbitzua eta doku-
mentuen digitalizazioa hasi da Musikaren 
eta Arte EszenikoenArtxiboan. Pirinio  
Atlantikoetako Kontseilu Nagusiarekiko 
lankidetza hitzarmenaren esparruan,  
“Villas et jardins de la Côte basque  
(1900-1930)” erakusketari harrera egin  
zitzaion apirilean, Nafarroako Errege  
Artxibo Nagusian. Nafarroako toki entita-
teei diru-laguntzak emateko deialdia ere  

egin zen, artxibatze sistema propioa abia-
razteko eta/edo finkatzeko, eta horri esker 
33 udalerrik abiatu dituzte beren herriko 
dokumentu ondarea herritarrei hurbiltzeko 
neurriak.

 Kalitate irizpideak

 Zerbitzuak kalitatez emateko konpromi-
soa erantsia dago Ekintza Planari lotu-
tako jarduketetan.

 Prozesuen hobekuntza

 2017An, Artxiboen eta Dokumentu  
Ondarearen Zerbitzuak deialdi bat egin 
du osotara elektronikoa: Nafarroako 
toki entitateei diru-laguntzak emateko 
deialdia, artxibatze sistema propioa 
abiarazteko eta/edo finkatzeko. Horrek 
aitzinamendua dakar kudeaketaren 
efizientzian eta deialdian interesaturiko 
toki entitateek eskura duten baliabide 
teknologikoen erabilera eraginkorrean.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.5. Abiatutako berrikuntza eta hobekuntzak
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 Artxiboei eta dokumentu ondareari  
dagokienez, Artxiboen eta Dokumentu 
Ondarearen Zerbitzuak Nafarroako  
Artxibo Sistemako buru den aldetik  
duen jardueraren ikuspegitik, etorkizu-
nerako erronka nagusiak identifikatu  
eta eztabaidatu dira Parte-hartze Plana-
ren barnean 2017an izan ziren saio  
sektorialetan, zehatz-mehatz:

– lege araua berrikustea, Artxiboei eta 
Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 
12/2007 Foru Legea eguneratuz,

– legez definiturik daudenez, Nafarroako 
Artxiboen Zentsu eta Erregistroaren  
eta Artxiboen Maparen erregelamendu 
bidezko antolamendua,

– dokumentu ondarea herritarraren esku-
ra jartzeko bulkada, dokumentuen digita-
lizazioaren bitartez,

– Nafarroako toki entitateetako dokumentu 
eta espediente elektronikoak eta artxibo 
digitala sortzeko baldintzen zabalkundea.

 Hori lortzeko beharrezkoa da sektorean 
ordezkaritza duten gizarte entitateen  
lankidetza, bereziki Nafarroako Artxibo- 
zainen Elkartearena. 2017 bitartean,  
estrategia komunak abiatu dira lanki-
detza horretarako jardunbide egokien 
definizioari dagokionez, batik bat pres-
takuntzaz den bezainbatean artxibo-
zainen lanbide trebakuntza hobetzeko 
dokumentu ondarearen zabalkundearen, 
arauen eta dokumentazio digitalaren ku-
deaketaren alorrean.

Artxiboak3.1. Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzua. 
3.1.6. Erronka nagusiak



82

 a. Nafarroako Errege  
Artxibo Nagusia

 Nafarroako Errege Artxibo Nagusia  
Nafarroako artxibo historikoa da, eta, 
han, Nafarroako erreinuko gobernu  
instituzioek eta administrazioak 1836ra  
arte sortutako dokumentazioa eta  
Nafarroako probintziak 1982ra arte  
sortutakoa zaintzen dira. Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioaren 
Artxiboa ere bada. Gainera, Estatuko 
zenbait ministeriorekin dituen hitzarme-
nen bitartez, Estatuko Lurralde Adminis-
trazioak, Administrazio Judizialak eta  
Nafarroako notarioek sortutako doku-
mentuak zaintzen dituen artxibo histori-
koa ere bada. 

 Artxiboaren eskumenak Artxiboei eta 
Dokumentuei buruzko apirilaren 4ko 
12/2007 Foru Legeak ematen dizkionak 
dira: http://www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=5679

a. Nafarroako Erreinuko erakundeen  
funtsak gorde, kontserbatu eta zabaltzea.

b. Kontserbatzen dituen dokumentuak  
jendearen eskura jartzea.

c. Nafarroako Foru Komunitateko adminis-
trazioak bere jardunean sortu edo biltzen  
duen dokumentazioa jasotzea ohiko 
transferentzia bidez, hots, ebaluatu  
eta administrazioan indarra galdu duela  

egiaztatu ondoren, kultur balioa edo iker-
kuntzarako balioa izateagatik bereizten 
dena.

d. Titularrek haren esku uzten dituzten 
beste funts batzuk gordetzea, hitzarmen 
bidez ezartzen diren baldintzetan.

e. Gordetzen dituen dokumentu funtsei  
tratamendu teknikoa egitea.

f.  Dokumentuen behar bezalako kontser-
bazioa eta, behar bada, zaharberritzea 
bermatzea.

g. Nafarroako dokumentu ondarea  
zabaltzeko programak sustatzea.

h. Dokumentuen kudeaketaren inguruan, 
agintzen zaizkion bestelako eginkizunak.

3.2. Nafarroako errege Artxibo Nagusia 
3.2.1. Atalaren aurkezpena

Artxiboak

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5679
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5679
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 b. Misioa eta ildo  
estrategikoak

  
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak 
hainbat jardunbide ditu bere bi helburu 
nagusiak betetzeko: Nafarroako onda-
sun dokumentalaren kontserbazioa ber-
matzea eta herritarrek hura ezagutzea 
erraztea. Honako hauek dira jardunbide 
nagusiak:

– Funtsak antolatzea eta dokumentuak 
deskribatzea: lotutako artxibo lanak, 
ahalegintzen baitira funtsen barne 
berrantolaketan, serieen identifikazioan 
eta herritarren kontsultarako interes 
handienekotzat jotzen ahal diren agirien 
antolamenduan eta deskribaketan.

– Dokumentazioa digitalizatzea:  
digitalizazio lantegian dokumentuaren 
kopia digitala ateratzen dute; lan horren  
bidez dokumentuak erabiltzaileen esku-
ra jartzen dira, haien osotasuna arris-
kuan jarri gabe.

– Dokumentuen kontsulta eta errepro-
grafia: liburutegiko Kontsulta Aretoan 
eta Irakurketa Aretoan herritarrari ema-
ten zaizkion zerbitzuak, astelehenetik 
ortziralera, 8:30etik 14:30era, eta asteaz- 
kenetan 8:30etik 18:00etara.

– Erakusketak eta zabalkundea:  
gordetako dokumentu ondarearen  
zabalkunde lanak, zehatz-mehatz, aldi 
baterako erakusketak –Erakusketa Are-
toan– hilabeteko erakusketak –beheko 

galerian– mintzaldi zikloak eta liburuen 
aurkezpenak –Ekitaldi Aretoan– ikas-
leen bisita didaktikoak eta erabiltzai-
leendako prestakuntza lantegiak  
–erabilera anitzeko aretoan– eta bisita 
gidatuak.

– Funtsak berreskuratzea: zeregin honen 
xedea da dokumentu funtsak edo doku-
mentu ondareko pieza bereziak aurkitzea  
Administrazioan nahiz eremu pribatuan, 
haien eskualdatzea, dohaintza edo eros-
keta bulkatzeko, haien betiereko kontser-
bazioa bermatu beharrez.

3.2. Nafarroako errege Artxibo Nagusia 
3.2.1. Atalaren aurkezpena

Artxiboak



 Aldi baterako gordailutzeen bidez: ale 
hauek zaharberritzeko eta digitalizatzeko 
gordailutu ziren:

– Kodexa: 1.
– Papera: 16 ale 
– Pergaminoa: 13
– Landare paperean eginiko planoak: 2
– Liburuak: 2.
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 a. Dokumentuen  
sarrerak.

 Xedea 
Eskualdaketen, dohaintzen eta eskura- 
tzeen bidez funts dokumentalak jasotzea, 
Artxiboan gordeta dagoen Nafarroako  
Ondare Dokumentala handitzeko asmoz.

 
Egindako jarduera

 Elkualdaketaren bidez:
– Kaxak: 94
– Mapak: 9
– Marrazkiak: 2
– Beste dokumentu batzuk: 33

 Dohaintzen bidez:
– Funtsak: Mariano Ansó Zunzarren,  

Manuel Turrillas Ezcurra, Láinez-Martínez, 
Santos Laspiur, Juan Antonio Olañeta

– Pio VI.aren bulda.
– “Impromptupartitura .
– Chamorro, Fulgencio Ducay eta Martini-

corena liburutegiak.

 Eskuratzeen bidez
– Gerrako plantxak eta egunerokoa. 
– Olivako Santa Maria Monasterioko kronika.
– Huarte Familiaren dokumentuak eta  

Ciganda Familiaren Gerra Zibileko 17  
argazki.

– Frantziar armadaren kokapen planoen 
bilduma bat.

– José Martínez Morearen funtsa. 
– Argazki funtsak: Teodoro Ruiz de Gala-

rreta, José Belzunce, Lekarozko Aholku 
Onaren Ama Birjina Ikastetxea.

– Cayuela Sandoval Familiaren musika 
funtsa.

– Garcia Carraffa-ren Entziklopedia Heral-
diko eta Genealogiko hispanoamerikarra, 
eta heraldikari, onomastikari eta genealo-
giari buruzko Hiztegi hispanoamerikarra, 
86 + 13 bolumen.

– Emilio Casares Rodicio-ren musika 
espainiarrari eta hispanoamerikarrari 
buruzko hiztegia, 10 bolumen.

– Monografiak: 205 ale.

 Gordailutzeen bidez 
– Notario protokoloak: 1916. urteko 51 ale.
– Nafarroako Laneko eta Gizarte seguran- 

tzako Ikuskatzailetzaren Lurralde Zuzen-
daritzaren Funtsa: 1.231 instalazio unitate,  
1949-1998 urteetakoak.

– Funtsak: Tafallako Lehen auzialdiko eta 
instrukzioko epaitegia: 2.046 instalazio 
unitate, Jauregizarko Markesak, Julio  
Altadill-Argazkiak.

– Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko  
Biblioteka Juridikoa.

3.2. Nafarroako errege Artxibo Nagusia 
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 b. Dokumentuak  
antolatzea

 Xedea 
Instituzioak gordeak dituen funtsak eta 
bildumak osatzen dituzten dokumen-
tuak antolatzea eta ordenatzea.

 Egindako jarduera 
Proiektu hauekin loturiko funtsak eta 
serieak antolatzeko eta ordenatzeko  
lanak egin dira:

– ”Lurrak eta jendeak” proiektua
– ”Elkarteak” proiektua
– ”Notario protokoloak” proiektua 
– ”Udaletako kontuak” proiektua
– ”Hizkuntzak” proiektua

 c. Dokumentuen  
deskribapena 

Xedea 
Instituzioak gordeak dituen funtsak eta 
bildumak osatzen dituzten dokumentuak 
deskribatzeak helburu nagusi bat du: 
ikertzaileei kontsulta presentziala egi-
teko taldeen bidez eta, bereziki, Artxibo 
irekia (Archivo Abierto) webguneko  
bilatzailearen bidez eskura jarriko zaiz-
kien dokumentuen testuzko irudikapenak 
eskuratzea. 

 Egindako jarduera 
Une honetan, proiektu hauek daude 
martxan arlo honetan: 

– ”Lurrak eta jendeak” proiektua.
– ”Elkarteak” proiektua. 
– ”Udaletako kontuak” proiektua.
– ”Kartografia eta ikonografia” proiektua.
– Biblioteka katalogatzea.
– ”Errege auzitegiak” proiektua.

– ”Fototeka” proiektua.
– ”Musikaren eta Arte Eszenikoen  

Artxiboa” proiektua
– ”Kontuen ganbera” proiektua. 

3.2. Nafarroako errege Artxibo Nagusia 
3.2.2. Programak
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 d. Dokumentuak  
digitalizatzea 
 
Xedea 
Instituzioak gordeak dituen funtsak eta 
bildumak osatzen dituzten dokumentuak 
digitalizatzeak helburu nagusi bat du: 
ikertzaileei kontsulta presentziala egi-
teko taldeen bidez eta, bereziki, Artxibo 
irekia (Archivo Abierto) webguneko bila- 
tzailearen bidez eskura jarriko zaizkien 
dokumentuen kalitate handiko kopiak 
lortzea. 
 
Egindako jarduera 

Digitalizatutako irudiak, guztira: 
65.388 ale. Atal hauetan banatzen dira: 

– Barne plangintzaren bidez digitalizatuak: 
36.386 irudi (15.714 dokumentu).

– Erabiltzaileek eskatuta digitalizatuak: 
42.944 irudi (29.002 berriak).

 Kostua
– Digitalizazio Zerbitzuaren kontratua: 

76.800 euro, BEZa barne.

3.2. Nafarroako errege Artxibo Nagusia 
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 e. Erabiltzailearendako 
arreta 
 
Xedea 
Egunero instituzioaren Kontsulta  
Aretora eta Bibliotekako irakurketa  
Aretora datozen erabiltzaileei zein  
erabiltzaile ez-presentzialei arreta  
pertsonalizatua ematea. 
 
Egindako jarduera

– Aholkularitza pertsonalizatua:  
71 elkarrizketa eginda.

– Posta elektronikoz egindako kontsultak:  
868 eskaerari erantzun zaie.

– Barne kontsultak: 94 eskaera.

– Argitalpen baimenak: 1.374 erreprodukzio 
eskakizun jaso ziren eta 47 baimen eman.

– Erreprodukzio osoa egiteko baimenak: 
6 eman ziren ikerketa arrazoiak zirela 
eta, ez dago onartuta horiek publikatzea 
edo hedatzea.

Artxiboak
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 f. Kontsulta eta errepro- 
grafia zerbitzuak

 Xedea 
Herritarrei dokumentazioaren kontsulta 
eta erreprografia zerbitzuak ematea, 
ikerketa helburuekin kontsultaturiko 
unitateei dagokienez.

 Egindako jarduera 
 
Aurrez aurreko lan saioak:

– Guztira: 6.545 bertaratze: beraz, 
egunean 27 ikerlari banaz bertze.

– Erregistraturiko ikerlari berriak,  
guztira: 369.

 Aurrez aurreko kontsultak:
– Guztira: 32.624 dokumentu, kontsul- 

tatuak, honela banaturik:
 23.748 dokumentu, zuzenean 

kontsultatuak.
 8.876 dokumentu digitalizatu birtualki 

kontsultatuak, Aretoan eskura dauden 
ekipoen bitartez.

 Kontsulta birtualak Artxibo Irekian: 
– Guztira: 398.474 orrialde, kontsultatuak.

 Erreprografiatzeko eskaerak: 
– Guztira: 49.906 kopia eman ziren,  

honela banaturik: 
46.588 kopia digital.  
3.318 kopia paperean.  
Erreprografiako diru-sarrerak, guztira: 
12.109,89 euro.

 g. Zabalkunde jarduerak

 Xedea 
Eduki desberdinetako zabalkunde  
jarduerak eskaintzea adin tarte eta  
interes desberdinetako jendea erakar- 
tzeko erakundera. 
 
Egindako jarduera 
Zabalkunde jarduerek 15.506 lagunen 
bisita ekarri zuten. Horrek, Kontsulta 
Aretoko eta Irakurketa Aretoko 6.545 
erabiltzaileak gehiturik, urteko 22.051  
bisita egiten du erakundera.

 1. Aldi baterako erakusketak:
– “Navarrorum. Euskararen gaineko 

dokumentu nafarren bi mila urteko 
ondarea”. 2017ko irailaren 22tik 
abenduaren 31ra, eta 2018ko urtarrilera 
luzatua. 6.026 lagun izan ziren.

– “Paisaia berriak fabrikatzen”: Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioren 
Artxiboak antolatua Ondarearen Europako  
Jardunaldien barrenean, haien gaia 
Ondarea eta Natura izan baitzen.  
Urrian eta azaroan.

– “Zinemak Nafarroan”: Nafarroako 
Foru Komunitateko Administrazioren 
Artxiboak antolatua Salón Cinema 
proiektuaren burutzapen. Abenduaren 
21etik 2018ko urtarrilera. 
 

 2. Hileroko erakusketa formatu 
txikikoak:

 Hileroko erakusketa jarduera, hiru 
zikloen inguruan ardaztua: Oroipenak 
(O) / Gaurkotasuna (G) / Nafarroa Ipar 
eta Hego (N). Honako hauek egin ziren:

– Urtarrilean: Errolanen Kantuaren 
monumentua, Ibañetan (1934-1937) (O)

– Otsailean: Katalina Foixkoaren heriotza 
(1517 ) (O)

– Martxoan: Espainiaren eta Mexikoren 
arteko harreman diplomatikoen 
berrezarpena (1977) (O)

– Apirilean: Euskal kostaldeko txalet  
eta lorategiak (1900-1930) (G)

– Maiatzean: Gayarre Antzokiaren egoitza 
berriaren 85. Urteurrena (1932) (O)

– Ekain-abuztu-irailetan: Alberto 
Oficialdeguiren argazkiak (G)

– Urri-azaroetan: Paisaia berriak 
fabrikatzen (G).

– Abenduan: Zinemak Nafarroan (G)

 3. Mintzaldi zikloak eta historiaren  
zabalkundea:

– Bi mintzaldi eman ziren historiaren 
zabalkunderako zikloan: “Naiarako 
gudua, 1368. Inplikazioa eta ondorioak 
Nafarroarako”, ekainaren 16an, Susana 
Aparicioren eskutik, eta “Errusiako 
Iraultza. Ondorioak”, azaroaren 28an, 
Emilio Majueloren eskutik.

– “Musika Nafarroan” mintzaldia, María 
Gembero Ustárrozen eskutik; entzunaldi 
iruzkinduak izan ziren eta Nafarroako 
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Orkestra Sinfonikoko hiru musikarik  
José Castelen lanak jo zituzten. 
Maiatzaren 17an egin zen, 19:00etan.  
50 lagun izan ziren.

– “Navarrorum, euskararen gaineko 
dokumentu nafarren bi mila urteko 
ondarea” erakusketari loturik, lau 
mintzaldik osaturiko zikloa gauzatu zen:

– Joaquin Gorrochateguik emana, 
“Euskara Antzinaroan”, urriaren 18an.  
90 lagun izan ziren.

– Patxi Salaberrik emana, “Euskara 
Nafarroako Erdi Aroan”, azaroaren  
8an. 90 lagun izan ziren.

– Juan Madariaga Orbeak emana, 
“Euskara XVII.etik XIX.era bitarteko 
mendeetan”, azaroaren 22an.  
90 lagun izan ziren.

– Paula Kasares Corralesek emana, 
“Euskara azken mendean”,  
abenduaren 13an. 90 lagun izan ziren.

 4. Webgunea:
– Artxibo Irekia: 398.474 orri kontsultatu 

ziren, erran nahi baita, 2016an baino 
30.000 gehiago, orduan goia jo bazen 
ere. Datu horiek bilatzailea sendotzen 
dute Nafarroako artxiborako lehen on 
line baliabide gisa.

– 2017an, Errege Epaitegietako XVII. 
mendeko auziak gehitu zitzaizkion, 
105.494 fitxa, guztira.

– Artxiboaren web orria: Artxiboaren  
www.cfnavarra.es/agn web orriak  
8.418 bisita izan zituen.ias.

– La bibliotecaria M. Pilar Los Arcos cuen-
ta con un blog en el que difunde las  
actividades de la Biblioteca y del propio 
Archivo. Según su contador, las visitas 
se situaron en 2017 en 19.209 visitas.

 5. Sare sozialak:
– Twitter: Kultura Zuzendaritza Nagusiak 

@cultura_na kontuaren bidez txiokatzen 
du; hartan, Nafarroako Errege 
Artxibo Nagusiak parte hartzen du 
#NafarroakoArtxiboa traolaren bidez, 
eta aldian behin argitaratzen ditu bere 
jarduerei buruzko txioak.

– M. Pilar Los Arcos liburuzainak blog 
bat du eta bertan Liburutegiaren eta 
Artxiboaren beraren jardueren berri 
ematen du. Haren kontagailuaren 
arabera, 19.209 bisita izan zituen 
2017an.

 6. Prestakuntza jarduerak:
– Erabiltzaileak prestatzeko VIII.  

ikastaroa: urtero egiten da, udaberrian, 
erabiltzaileak eskolatzeko dokumentu 
funtsen ezagutzan, Archidoc aplikazioa-
ren erabileran, dokumentuen manipula- 
zioan eta instalazioen bisitan (dokumen- 
tuen gordailuak eta digitalizazio eta 
zaharberritze lantegiak). Apirilaren 3an, 
5ean eta 7an gauzatu zen.

– Nafarroako Paleografiako III. Lantegia: 
urtero egiten da, udazkenean, oinarrizko 
ezagutza batzuk eman nahirik hauen 
gainean: Nafarroako antzinako idazkera, 

bisigotikotik haste humanistikoraino , 
transkribaketarako tresnak, laburduren 
eta erabilera kronologikoen garapena. 
Izaera bereziki praktikoa du Aro Berriko 
mendeetako idazkerarako. Ordu eta 
erdiko bortz saiotan egituratu zen. 
Azaroaren 6an, 8an, 10ean, 13an eta 
15ean egin zen.

 7. Partidak:
– Kontaiguzu zure historia” V. eta VI. 

topaketak: ikerlarien arteko topaketa, 
Kontsulta Aretora egunero joaten 
direnen ikerketa gaien gaineko eztabaida 
eta esperientzia trukerako gunea. 
Udaberrian (ekainaren 21ean eta 28an) 
eta udazkenean (urriaren 27an eta 
azaroaren 7an) egin ziren.

 8. Jarduera didaktikoak:
– Unitate didaktikoak: NUPekiko 

lankidetzaren barnean, Historiaren 
Didaktikako masterreko ikasleei harrera 
egiteko eta master bukaerako lan bat 
egiteko, praktikan jarri ziren aitzineko 
urtean egindako bi unitate didaktikoak, 
zehatz-mehatz, “Gizarte feudala eta 
Nafarroa Beherearen eraketa” (Iñigo 
Mugueta) eta “Ustelkeria politikoa Erdi 
Aroan” (Javier Rodríguez). Ikastetxe 
hauetako 138 ikaslek parte hartu zuten: 
Iruñeko Dominicas ikastetxea, Berriozar 
BHI, Falces ikastetxea eta Biurdana BHI.
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– Dokumentazioari buruzko lantegi 
praktikoak DBHko, Batxilergoko eta 
unibertsitateko ikasleekin. Ikastetxe 
hauetako 58 ikaslek parte hartu zuten: 
San Adriango Río Arga BHI, Nafarroako 
Unibertsitateko Historiako gradua eta 
Navarro Villoslada BHI.

– Jarduera didaktikoa, SEDENA, S.L.rekiko 
lankidetzan, San Cernin ikastetxeko 
DBHko 3. Mailako 100 ikaslerendako, 
ekainaren 12tik 16rako astean, 
irakasleen laguntzaz.

– Virginiako (AEB) William & Mary College-
rekiko lankidetza, Espainiako Historia 
ikasi beharrez Aro Modernko dokumentu 
iturrietan espezializatzeko interesa 
duten ikasleen egonaldirako. Bisita 
martxoaren 6tik 10era gauzatu zen,  
5 ikaslerekin, guztiak neskak.

– Lankidetza Nafarroako Unibertsitatea-
rekin (Historiako, Artearen Historiako  
eta Geografiko Departamentua, otsaila  
eta martxoa) eta Nafarroako Unibertsi-
tate Publikokorekin (Esperientziaren 
Ikasgela, maiatza), dokumentazioarekin 
eskolak emateko Artxiboko hirugarren 
solairuko aretoan.

– Bisita gidatuak unibertsitate, institutu 
eta ikastetxeetako ikasleendako: 34 
entitatek eta 1.356 lagunek parte hartu 
zuten, guztira.

– Artxiboen Nazioarteko Eguna zela-eta, 
ekainaren 9an ate irekien jardunaldiak 
egin ziren, gioiz eta arratsaldez, 90 
lagun bertan izan zirela.

– Ondarearen Europako Jardunaldien 
barrenean, haien gaia Ondarea eta 
Natura izan baitzen, bizita gidatuak 
egin ziren, “Artxiboa bere Paisaian” 
izenburupean, irailaren 29an, 
ortziralearekin, irailaren 30ean, 
larunbatarekin, eta urriaren 1ean, 
igandearekin. 150 lagun izan ziren.

 7. Agendak eta Informazio Aldizkaria: 
Bi agenda argitaratu ziren hurrenez 
hurren martxotik ekainera eta irailetik 
abendura bitartean aurreikusitako 
jardueretarako. 

 Ekainean Nafarroako Errege Artxibo 
Nagusiaren Informazio aldizkariaren 
zenbaki berri bat eman zen argitara, 
2016koa, 5.a, 250 aleko argitaraldia 
aterata Harreralekuko erakusmahaian 
ikusgai.

 8. Berritasun bibliografikoak: 
Hileko 10 buletin prestatu ziren 
berritasun bibliografikoen gainean, 
eta 10 buletin aldizkarien laburpenen 
gainean, Artxiboko kideen artean 
elektronikoki banatzeko eta 
erabiltzaileen eskura jartzeko.

 9. Ekitaldiak:  
47 ekitaldi instituzional, Ekitaldi Aretoan 
eta Bilera Gelan.

 9. Egindako inbertsioak 
 
Xedea  
Lehenagotik ziren instalazioak berritzea 
edo ekipamendua erostea erakundeak 
zuzen funtziona dezan. 
 
Egindako jarduera

– 1. eta 3. gordailu-dorreetako 10 atakaren 
automatizazioa: 1. eta 3. gordailu-
dorreetako atakak automatizatu ziren, 
beren inplementaziorako Trend kontrol 
sistemarekin. Sistema honek aukera 
ematen du 10 gordailuetako bakoitzeko 
atakaren irekiera automatizatzeko, 
eta bakoitzarendako aire emariaren 
bolumena erregulatzeko.

– Beira-arasak: Sol’Art enpresa kontratatu 
zen, Erakusketa Aretoa 8 beira-arasaz 
hornitzeko eta bertan paratzeko, joan 
den urtean kendu zirenen ordezko.

– Artxibo Irekiaren garapena: BIKO 
enpresa kontratatu zen Artxibo Irekian 
etortzen diren emaitzen zerrenda 
miniatura fotografikoez hornitzeko.

Artxiboak3.2. Nafarroako errege Artxibo Nagusia 
3.2.2. Programak



91

 a. Aurrekontu itxiera

 Jarraian, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiaren Atalaren 2017ko gasturik  
garrantzitsuenak adierazten dira. 

Funtsak deskribatzea eta digitalizatzea 205.746,38 €

Digitalizatzeko Kontratua 76.800 €

Digitalizatzeko Kontratua “Remacha” 4.348,00 €

Deskribatzeko Kontratua “Epaitegiak” 79.800 €

Argazkiak Deskribatzeko Kontratua 28.000,00 €

Deskribatzeko Kontratua “Kontuen ganbera” 7.179,99 €

Artxibo Irekia Garatzeko Kontratua 4.743,20 €

Musikaren artxiboa 27.224,03 €

Erabiltzaileen kudeaketa 124.935,55 €

Kontserbazio materiala 2.976,33 €

Dokumentuak eskuratzea 28.510,00 €

Liburuak eskuratzea 8.394,07 €

Prentsa harpidetzak 4.240,34 €

Altzari eta ekipamendu 17.211,72 €

Erakusketak 89.853,05 €

“Navarrorum” 89.036,67 €

Mikroerakusketak 816,38 €

Zaintzea eta segurtasuna 157.687,38 €

Garbitasuna-zerbitzua 118.661,10 €

Obrak eta instalazioak 15.643,41 €

Mantentze-lanetarako gastuak 135.971,07 €

Gastu hainbat 29.739,84 €

Berokuntzako gastuak 18.058,74 €

Argiako gastuak 34.944,03 €

Urako gastuak 2.979,95 €

3.2. Nafarroako errege Artxibo Nagusia 
3.2.3. Emaitza ekonomikoak
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 Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala  
Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen  
Zerbitzuari lotua dago 2003. urteaz  
geroztik. Harixe manatu zitzaion Foru 
Komunitateko Administrazioko Artxibo 
Sistema ibilarazteko, haren funtsezko 
elementuak izanik Administrazioaren  
Artxiboa eta Dokumentuen Ebaluazio-
rako Batzordea.  
 
Organo horiek aukera eman dute doku-
mentuak beren bizialdi osoan kudeatze-
ko politika eta arauak garatzeko behar 
diren printzipio metodologiko, teknika, 
tresna eta lanabesak ezartzeko eta  
garatzeko, edozein dela dokumentu  
horien euskarria, data edo titularra.

3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.1. Zerbitzuaren aurkezpena

Artxiboak
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– Foru Komunitateko Administrazioaren 
Artxiboan gordetako dokumentazioa 
biltzea, iraunaraztea, antolatzea eta 
hedatzea.

– Herritarrak dokumentuak eskuratzeko 
duen eskubidea bermatzea, indarrean 
dagoen legediaren arabera.

– Nafarroako Dokumentu Ondarea 
iraunarazteko arauak proposatzea, 
edozein dela dokumentuen data  
eta euskarria.

– Nafarroako Dokumentu Ondarean gal 
litekeenaren kontserbazioa, tratamendua 
eta zabalkundea, babesteko eta jagoteko 
programen bitartez.

–  Dokumentuen zabalkundea egitea, 
ikerketarako eta oroimen kolektiborako 
iturri diren aldetik.

Artxiboak3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.2. Xedea
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 Fabrikak proiektua:  
industria ondarea

 Aurkezpena 
Nafarroako Gobernuak beren gaurko 
eginkizunetan edo eskumenen eskual-
daketaren prozesuan bertze adminis-
trazioetatik heredatutakoetan aritzean 
sortu edo jasotako dokumentuek osatu-
rik dago Foru Komunitateko Administra-
zioaren Artxiboa (AACf). Gordetzen duen 
elemenian, Lanaren Kulturaren ikusteko 
duen dokumentazioa nabarmentzen da, 
hau da, gure erkidegoko paisaiaren al-
daketaren erantzule diren erauzte, eral-
datze, banatze eta kudeatze jarduerak.  
 
Deskribapena 
Administrazioaren Artxiboak ibilbide 
luzeko proiektua jarri duenez abian, 
2017an proiektuaren zabalkundea egin 
da Artxiboan gordetzen diren dokumen-
tuen balioa nabarmendu da, ikerketarako 
lehen eskuko iturri diren aldetik oroimen 
kolektibo hurbil horri testuingurua ema-
teko.

 Lehen urratsek agerian jarri dute 
proiektuari ikuspegi zabalagotik  
heltzeko beharra lekukotasun fosildu 
baten gisara eraikitako industria 
ondarearenetik baino. Lurraldearen 
ikuspegi oso bat darabilgu esku artean, 
paisaia antzaldatuaren bitartez.

 Helburua 
“Fabrikak” proiektuaren lehen helburua 
da Lanaren Kultura delakoaren barnean 
sartuta dauden jarduerekin ikusteko 
duten dokumentuak jendearen eskura  
paratzea, Nafarroako paisaia antzaldatu 
duten lekukotasun hurbilenak berresku-
ratzeko eta iraunarazteko aukera izan 
dadin.

  
Egindako jarduerak 
Hona hemen 2017an egindako 
jarduerak:

• NUPek antolatutako udako ikastaroetan 
parte hartzea (2017ko irailean), ponen-
tzia honekin: “Fabrikak: paisaia berriak, 
begirada berriak (haien azterketarako 
materialak)”.

• “Paisaia berriak fabrikatzen”  
(2017ko irailaren 29tik azaroaren 26ra), 
Ondarearen Europako Jardunaldien 
barrenean.

• Paisaia eraikiarekin ikusteko duten 
4.000 espedienteren berrikuspena, 
deskribapenen geoerreferentziazioa 
eta hobekuntza, haien kontsulta erraztu 
beharrez.
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 Artxibo Digitala

 Aurkezpena 
2015ean, Administrazio prozedurari 
buruzko eta Araubide Juridikoari buruzko 
39. eta 40. Legeek behartzen dituzte Ad-
ministrazio Publikoak beren prozedurak 
espediente elektronikoak eratuz tramita- 
tzera, eta Artxibo Elektroniko Bakarra 
edukitzera, bertan dokumentuak gordet-
zeko beren bizialdi osoan. .Foru Komuni-
tateko Administrazioak, 2011z geroztik, 
Artxibo Elektroniko segurua dauka, Adi 
izenekoa, baina tramitazio tresnak legea-
ren eskakizun berrietara egokitu behar 
ditu. 2016an lantalde bat eratu zen, AdEle  
izenekoa (Administrazio Elektronikoa), 
konponbidea eman nahirik tramitazio 
tresnen txertaketak, artxibo digitalak eta 
bertze administrazioekiko elkarreraginga-
rritasun nahitaezkoak ekarritako arazoei. 
 
Deskribapena 
Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atalak 
gogotik parte hartzen du AdEle lantaldean,  
bereziki hiru azpitaldetan: Prozeduren 
Katalogoa; digitalizazio ziurtatuaren mo-
dulua eta ADi (artxibo digitala). Gainera, 
zuzenean engaiaturik dago Ogasunaren 
eta Administrazio Publikoen Ministerioak  
dokumentu eta espediente elektroni-
koaren problematikari heltzeko eta Admi-
nistrazio Publiko guztien elkarreraginga-
rritasuna sendotzeko bulkaturiko lantal-
deetan. 

Helburua 
Programa honen helburua da tramita-
zio bat lortzea %100 elektronikoa eta 
%100 elkarreragingarria, bere bizialdi 
osoan artxibo elektroniko seguru batean 
gordeko dena. Dokumentu Ondarea Ku-
deatzeko Atalak 50.000 euroko ekarpe-
na egiten dio Informatikaren, Telekomu-
nikazioen eta Berrikuntza Publikoaren 
Zuzendaritza Nagusiari, dokumentu ele-
ktronikoak kudeatzeko sistema eta tres-
nen behar diren txertaketak egiteko. 
 
Parte-hartze zuzena

– Prozeduren katalogoa izeneko tresnaren 
berrikuspen eta ezarpena, prozeduren 
eta INSarekin duten harremanen 
identifikazioa. Tresna Pron instalatu da, 
datuak gehitu zaizkio eta, Gobernuko 
Idazkaritzarekin elkarlanean, aurkezpen 
bat egin zen Idazkari Nagusi Teknikoen 
Batzordean. Pilotu bat egitea proposatu 
zen (2018) Kulturako Idazkaritza 
Nagusiarekin.

– Instalazioa eta metadatuen eguneratzeko 
probak ADin. Elkarreragingarritasunaren 
Eskema Nazionalean zenbait metadatu 
eguneratu dira, nahitaezkoak ez direnak,  
baina bai gomendagarriak modu elektro-
nikoan tramitaturiko espedienteetako 
informazioaren berreskurapena hobe-
tzeko (kokalekua, itxiera data, aurkibide 
elektronikoaren hobekuntza). Pron 
instalatu da eta probak egiten ari dira.

– Archidocweb ADIrekin txertatzearen 
berrikuspena, anomaliei antzemateko 
eta haren hobekuntzarako bideraga-
rritasunaren gaineko azterlana presta-
tzeko. Alde horretatik, beharrezkoa 
da Extr@ espediente tramitatzailearen 
txertaketa eta automatizazioa eskura 
edukitzea. Lanean ari gara dokumentu 
elektronikoen transferentzia prozesuan 
(Bonuak)
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 “Zinema aretoa: zinemato-
grafoak Nafarroan (1940-
1990)” proiektuaren argi-
talpena 
 
Aurkezpena 
2016an, Iruñeko Carlos III zinema are-
toaren itxierarekin batera, hasiera eman 
zitzaion “Zinema aretoa: zinematogra-
foak Nafarroan (1940-1990)” proiektuari. 
Kontua zen ahalik eta jakingarri gehien 
biltzea Nafarroako zinema areto komert-
zialen gainean. Esparru kronologikoak 
barnean biltzen du proiekzio aretoak In-
dustria Erregistroan erregistratzeko be-
harkizuna ezartzen denetik haien gain-
behera arte telebistaren agerpenaren 
ondorioz. 
 
Deskribapena 
Administrazioaren Artxiboak, bere doku-
mentazioaren barnean, orain desager-
turik dauden zinema aretoak paratzeari 
loturiko espedienteak dauzka. Hagitz 
dokumentazio teknikoa da, Nafarroako 
zinematokien katalogoa birreraikitzeko 
baliotsua, baina XX. Mendeko bigarren 
erdialdeko gizartea ezaugarritu zuen ari-
ma ludiko eta intelektuala falta duena. 
Oroitzapenez beteriko oroimen hurbil 
hori berregiteko laguntza eskatu zitzaien 
herritarrei. Gainera, gogotik parte hartu 
zuten proiektuan Nafarroako Filmotekak, 
Liburutegi Zerbitzuak Nafarroako Liburu-

tegi Publikoen Sarearen eta Lege Gor-
dailuaren bidez, eta Herri Lan Zerbitzuko 
Kartografia Atalak. 
 
Helburuak 
Hona proiektuaren helburua:

– Nafarroako gizartearen oroimen hurbila 
birreraikitzea eta babestea zinemen 
bitartez.

– Dokumentazioa biltzea eta herritarren 
zerbitzuan jartzea, irudien eta artxiboko 
dokumentuen web kontsultaren bidez.

– Administrazioaren dokumentazioaren 
balioa nabarmentzea, Nafarroako 
gizartea aztertzeko informazio iturri  
den aldetik.

–  Administrazioaren Artxiboan gordetzen 
diren dokumentuen zabalkundea egitea.

 Egindako jarduerak 
Hona egindako jarduerak:

– Nafarroako Zinematokien Katalogoa 
egitea.

– Irudien hautapena eta digitalizazioa 
bereizmen onean.

– Koordinazioa eta testuen prestaketa.
– “Cines de Navarra 1940-1990, 

un proyecto del Archivo de la 
Administración” liburuaren aurkezpena.

– Izenburu bereko erakusketa.

 Kultura Zuzendaritza Nagusiko 
Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren 
Atalak bere gain hartu zuen liburuaren 

argitalpena. Hura 2017ko abenduaren 
23an argitaratu zen, “Cines de Navarra 
(1940-1990). Un proyecto del Archivo  
de la Administración” izenburua zuela.

 Liburuaren aurkezpenarekin batera 
izenburu bereko erakusketa egin zen 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian, 
2018ko otsailaren 7ra arte irekita  
egon zena.
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 Dokumentuak artxibatzeko 
eta kudeatzeko ikastaroa 
Nafarroako Administrazio 
Publikoetako administrazio 
langileendako 
 
Aurkezpena 
Mintegi profesionalak, prestakuntza 
etengabearen testuinguru batean uler-
tuak, Nafarroako Administrazio Publikoe-
tako dokumentu eta artxibategien ku-
deaketaren profesional guztiendako dira, 
abangoardiako artxibogintzaren bilakae-
raren araberako gaitasun eta trebakunt-
zak eskuratzeko eta eguneratzeko. 
 
Deskribapena 
Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atalak 
bulegoko artxiboetarako ikastaro bera-
riazkoen programa gauzatzen du. Ikas-
taro hau Administrazio Publikoetara bi-
deratua dago eta NAPIk kudeatua, pres-
takuntza ekintza gisa: “Bulegoko artxi-
boak: Administrazioaren dokumentazio 
aktiboaren tratamendua eta antolaketa”.

 Ikastaroaren metodologiak honako hau 
konbinatzen du: sintesi eta eztabaida 
eskolak, simulazioen garapena eta 
kasuen azterketa, analisien laborategiak 
(bereziki dokumentuen kudeaketa 
elektronikoaren moduluan, dokumentuak 
kudeatzeko sistema informatizatuen 
erakustaldien ikustaldiak eginez).

 Abiapuntua kasu errealak dira, 
dokumentuen administrazioari lotuak, 
arazoak aztertuz eraginkortasun eta 
kalitate handieneko erabakiak hartu ahal 
izateko.

 Helburuak 
Bulegoko artxiboen gaineko ikastaroen 
helburuak dira parte hartzaileek:

– Hobeki ditzaten artxiboen antolaketaren 
eta kudeaketaren gaineko ezagutzak.

– Ezagut ditzaten kudeaketako 
dokumentuak sailkatzeko, deskribatzeko 
eta automatizatzeko teknikak.

– Ikas dezaten antolakunde batek sortzen 
dituen dokumentu sailak identifikatzen 
eta ebaluatzen, eta oinarrizko 
urratsak zein diren Administrazioaren 
dokumentuen kudeaketarako sistema 
integratua diseinatzeko.

– Ezagut ditzaten Nafarroako Adminis-
trazio Artxiboaren aukerak eta funtziona-
mendua, Nafarroako Gobernuko departa- 
mentu, organismo eta zentroei zerbitzu 
horizontalak emateko unitatea den 
aldetik.

– Treba daitezen Administrazio Artxibora 
dokumentazioa bidaltzeko eta gero  
eskatzeko eta kontsultatzeko 
prozeduretan.
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 Egindako jarduerak 
Prestakuntza ekintza azaroaren 20an, 
21ean eta 22an gauzatu zen, programa 
hau zuela:

 AZAROAREN 20a, astelehena.  
Artxibo bat zertarako? 

– Artxiboa: definizioa eta eginkizunak
– Dokumentua, informazioa, 

gardentasuna...
– Dokumentu ondarea
– Dokumentuen bizialdia  

eta artxibatzearen faseak
– Bulegoko artxiboa: definizioa  

eta eginkizunak
– Artxibatzeko prozeduren katalogoa  

eta sailak

 Administrazio espedientea: tramitazioa 
eta antolaketa

 TRAMITAZIOA:
– Espedientearen definizioa
– Espediente bat osatzen duten elementuak
– Artxibogintzako tratamendua
– Aitzinetik hartu beharreko neurriak
 ANTOLAKETA:
– Sailkapena
– Antolamendua
 INSTALAZIOA:
– Tramitatze aldian instalatu beharreko 

unitateak
– Artxibatze aldian instalatu beharreko 

unitateak
– Artxibo altzariak
– Aitzinetik hartu beharreko neurriak

 DESKRIBAPENA:
– Kontzeptua
– Elementu saihestezinak
 Kasu praktikoak

 AZAROAREN 21a, asteartea  
Dokumentazioaren zirkuitua eta espa-
zioaren kudeaketa

– Zer da dokumentuen transferentzia bat?
– Transferentzia baten xedea eta 

helburuak
– Artxibora noiz eta zenbat dokumentu 

igorri behar ditugun
– Prestakuntza prozesua eta dokumentua 

igortzea
– Dokumentuen sarrera eta artxiboan 

instalatzea

 Bisita Foru Komunitateko 
Administrazioaren Artxibora

– Dokumentazioaren zirkuitua
– Gordailuen kontrola
– Apalen ezaugarriak
– Edukiontziak: modeloak eta instalazioa
– Zaintzeko neurriak
– Hondamendien kasuetan aritzeko 

protokoloak

 Artxiboa kudeatzeko informatika 
– Nire aplikazioak zer elementu izan  

behar dituz?
– Nola egin dezaket artxiboaren kontrola?
– Adibide bat Accessen bulegoko 

artxiborako.
– Informazio tresnak intraneten eta 

interneten. 

 Kontsultak eta maileguak: Eskuratzea 
eta eskuratzeko baldintzak

– Datuak eskuratzeko eskubideari  
eta datuen babesari aplikatzen  
ahal zaizkion arauak.

– Erabiltzaileen identifikazioa eta baimena.
– Kontsultarako prozedura
– Mailegurako prozedura
– Kasu praktikoa: kontsulta baten 

tramitazioa.

 AZAROAREN 22a, asteazkena: 

 Dokumentazioa ezaba daiteke?  
– Ebaluazio prozesua
– Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordea
– Gordetzeko eta ezabatzeko irizpideak
– Segurtasunerako eta konfidentzial-

tasunerako jarraibideak
– Dokumentuak ezabatzeko prozesua

 Administrazio elektronikoa: nahiak 
eta ahalak

– Konponbidea digitalizazioa da?
– Aministrazio elektronikoaren oinarrizko 

printzipioak
– Elkarreragingarritasuna, zer den  

eta nola aplikatzen den
– Prest gaude?
– Dokumentu ondarearen etorkizuna

 Bisita Nafarroako Errege Artxibo Nagusira
– Artxibo historikoaren funts desberdinak
– Gordailuak: problemak eta konponbideak
– Zaharberritzeko laborategia
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 Artxibo nagusiendako  
laguntza

 Aurkezpena 
Foru Komunitateko Administrazioaren 
Artxibo Sistemaren barnean, Dokumentu 
Ondarea Kudeatzeko Atalak manatua  
du sistemako erdiko artxiboa kudeatzeko  
eginkizuna Hartara, Artxibo eta Dokumen-
tuei buruzko 12/2007 Foru Legeak haren  
eskutan jartzen du administrazio unita-
teek sortutako dokumentazioa behin 
tramitazioa bukatu ondoren jasotzeko 
lana, artxibogintzako irizpideen araberako 
tratamendua hartu badu, haren zainketa 
eta eskuragarritasun egokiak bermatzeko 
modukoa. 
 
Deskribapena 
Laguntza programen xedea da admi-
nistrazio unitateek manatu zaizkien 
jardueretan aritzean sortzen dituzten 
dokumentuen antolaketa, zainketa, 
tratamendua eta eskuragarritasun 
egokietarako balio duten printzipio 
metologiko, teknika eta tresnak 
definitzea, ezartzea eta ebaluatzea, 
edozein dela haien data edo euskarri 
materiala. 

 Helburua 
Helburu nagusia da administrazio unitate 
eta Artxibo Nagusiei artxibogintza aldetik 
behar diren irizpideak ematea, unitate 
horiek beren eginkizunetan aritzean 

sortzen dituzten dokumentuetako 
informazioa kudeatzeko, zaintzeko, 
eskualdatzeko eta berreskuratzeko. 
 
Egindako jarduerak 
Hona hemen 2017an egindako 
jarduerak:

– Aholkularitza teknikoa Eskubide 
Sozialetako unitateei –Artxiboa 
eta Familiaren Zuzendariordetza-; 
Hezkuntzakoei -San Frantzisko IP eta 
Camino de Santiago IP-; eta Barne 
Zuzendaritza Nagusiari.

– “Kontrolatu gabeko” dokumentazioa 
biltzea, Administrazioaren Artxiboan 
tratamendua emateko:  
Eskubide Sozialetako Departamentua 
(1638 kaxa); Barne Zuzendaritza 
Nagusia (750 kaxa); Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua (paketatzeko 
86 kaxa).

– Prestakuntza berariazkoa administrazio 
unitateei, Artxiboa kudeatzeko 
sistemaren (Archidocweb) aplikazioaren 
erabileran, dokumentuen kontsultak  
eta maileguak tramitatu beharrez.
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 Administrazioaren  
Artxiboaren antolaketa  
eta deskribapena

 Aurkezpena 
Antolaketa eta deskribapenerako pro-
gramak biltzen ditu ydokumentuen ku-
deaketari eta artxibatzeari dagozkion ar-
txibogintzako eginkizun nagusiak. Doku-
mentuak jasotzea, zaintzea, gordetzea, 
identifikatzea, sailkatzea, deskribatzea, 
ebaluatzea eta hedatzea ezarritako print-
zipio metodologiko, teknika eta arauekin 
bat, haien bizialdian eraginkortasun eta 
efizientzia handiagoa lortzeko haien ku-
deaketan.

 Deskribapena 
Funtsezko eginkizuna da, haren ingu-
ruan ardazten baitira Administrazioaren 
Artxiboaren ekintza guztiak: dokumen-
tazioa jasotzeko estrategiak, gordailuen 
kontrola, instalatzeko eta zaintzeko 
arauak euskarrien arabera, sailak identi- 
fikatzeko funtsen sailkapena, dokumen-
tuen ebaluazioa, ezabatzeko eta eskura 
izateko arauak, deskribaketa plana eta 
zabalkunde programak. 
 
Helburua 
Antolaketa eta deskribapenerako 
programaren helburu nagusia da  
Artxiboan gordetzen den dokumen-
tazio guztia  mantentzea, bera 

berreskuratzeko tresna guztiez  
hornitzea eta herritarren zerbitzuan 
jartzea kasu bakoitzean indarrean 
dagoen araudiari jarraikiz. Artxiboko 
langile guztiak engaiaturik daude  
ekintza hauen diseinuan eta gauzatzean. 
Hala ere, ezinezkoa denez guztiak 
geure baliabideak erabiliz betetzea, 
beharrezkoa da enpresa espezializatuen 
kontratazioari heltzea ezarritako xedeak 
bete ahal izateko. 
 
Egindako jarduerak 
Programa honi dagokionez, jarduera 
hauek egin ditu Dokumentu Ondarea 
Kudeatzeko Atalak:

– Nafarroako Gobernuko administrazio 
unitateetatik etorritako 9.115 kaxari 
harrera egitea.

– 5.191 kaxaren bereizketa eta ezabaketa, 
Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 
ezarritako arauen arabera.

– Etxebizitza Zerbitzutik etorritako 9.763 
espedienteren deskribapena. Eraikinen 
normalizazio semantikoa  
eta geoerreferentzia.

– Familiaren eta Adingabeen Zuzenda-
riordetzatik (Tornuko haurren etxea) 
etorritako dokumentazioaren instalazioa, 
sailkapena eta deskribapena.

– Adingabeak Babesteko Batzordetik 
etorritako dokumentazioaren instalazioa, 
sailkapena eta deskribapena.
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 Legegintzako Liburutegia-
ren katalogazioa

 Aurkezpena 
Foru Komunitateko Administrazioaren 
Artxiboak 10.000 bat aleko funts 
bibliografikoa du. Horiek erosiz eskuratu 
dira, batik bat artxibogintzako gaiekin 
edo Nafarroako historiarekin ikusteko 
duten lanak, baita administrazio unitate 
beretatik eskualdatuz ere, batik bat 
Departamentu bakoitzeko legegintza 
kontu berariazkoekin ikusteko dutenak. 
Azken multzo hori bereziki interesgarria 
da eginkizunak eta administrazio 
prozeduren sorrera aztertzeko. 
Nafarroako liburutegi publikoetako 
sarearen barnean sarturik dago 
liburutegia. 
 
Deskribapena 
Funts bibliografikoa katalogatu beharra 
dago Absysnet tresna erabiliz, horixe 
baita ohikoa Nafarroako Liburutegi 
Publikoen Sarean. Artxiboko Liburutegiak 
berezko duen  aholkularitza teknikoa 
daukagu (Nafarroako Artxibo Nagusia  
eta Foru Komunitateko Administra-
zioaren Artxiboa) funts bibliografikoa 
antolatzeko behar diren irizpideak 
ezartzeko.

 Helburua 
Gordetzen diren ale guztiak kontrolatzea 
da Administrazioaren Artxiboko Liburu-
tegiko katalogazio programaren helburu 
nagusia. Eskuratutako nobetateen 
katalogazioa bere baliabideak erabiliz  
egiten du, baina unitateetatik eskual-
datutako aleen kopuru gaitza dela 
eta, ezin saihestuzko premia da 
enpresa espezializatuen Legegintzako 
Liburutegiko katalogoa eguneratzeko. 

 Egindako jarduerak 
Programa honi dagokionez, jarduera 
hauek egin ditu Dokumentu Ondarea 
Kudeatzeko Atalak:

– Estatuko Administrazio Orokorreko 
Lan Ordezkaritzatik etorritako funts 
bibliografikoaren bereizketa eta harrera.

– Aleak alderatzea, bikoizketak 
galarazteko, Nafarroako Artxibo 
Nagusiko liburutegira berriz ere 
bidaltzea.

– Bilduma eta aldizkariak bateratzea, 
Nafarroako Gobernuko Aholkularitza 
Juridikoko liburutegitik etorritako aleen 
birkokapena eta instalazioa.

– Legegintzako Liburutegiko 1238 liburuki 
Absysneten katalogatzea.
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 Dokumentuen ebaluazioa

 Aurkezpena 
2006an foru dekretu baten bidez onetsi 
zen Dokumentuen Ebaluaziorako Bat-
zordearen osaera, antolaketa eta funt-
zionamendua. 6. artikuluan ezartzen 
denez, Administrazioaren Artxiboaren 
kudeaketa bere eskutan duen ataleko 
buruak idazkari lanak eginen ditu batzor-
de horretan. Beraz, Dokumentu Ondarea 
Kudeatzeko Atalak bere eskutan du egin-
kizun hori.

 Deskribapena 
Egiteko hori betez, Dokumentu Ondarea 
Kudeatzeko Atalak prestatzen ditu 
Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeari 
aurkezten zaizkion espedienteak, 
kasuan kasuko erabaki eta ebazpenak 
zuzen betetzen diren begiratzen du, eta 
Batzorde horren bilkura arrunt nahiz 
bereziei dagokienez deialdia egiten du, 
bokalak izendatzen, dokumentazioa 
prestatzen eta aktak idazten. 

 Helburua 
Dokumentuen Ebaluaziorako 
Batzordearen lehen helburua da 
zehaztea zein dokumentuk osatu 
behar duten Nafarroako Dokumentu 

Ondarea eta zein izan behar diren 
dokumentu horiek eskura izateko 
arauak. Irizpide horiek ezartzen dira 
dokumentazioaren ezaugarri berezko 
edo azaleko ezaugarriak, dagokion 
araudia eta eduki informatiboa. 
Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordeak 
hartzen dituen erabakiak artxiboaren 
arloan eskumena duen zuzendaritza 
nagusiaren ebazpenaren bidez hartzen 
dira eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen dira interesdun guztiek jakin 
eta bete ditzaten.

 Egindako jarduerak 
Programa honi dagokionez, jarduera 
hauek egin ditu Dokumentu Ondarea 
Kudeatzeko Atalak:

– Etxebizitza Zerbitzuak kudeaturiko 58 
dokumentu sailen identifikazioa eta 
azterketa.

– Dokumentu sailak alderatzea eta araztea 
unitate kudeatzaileekin, emaitza izanik 
47 sail aktibo.

– Gordetzeko eta eskura izateko epeen 
ezarpena, zerbitzu juridikoekin batera 
horien gaineko berariazko araudiaren 
azterketa egin ondoan.

– Dokumentuen Ebaluaziorako Batzorde- 
aren bilkura arruntaren deialdia, 2017ko 
azaroaren 24an. Proposatu zen 47 
dokumentu sailen ebaluazioa, baina 
azkenean 32 baizik ez ziren izan, ez 
zirelako 2825.a, 2826.a, 1698.a, 1715.a 
eta 2834.a, ezta Etxebizitza Zerbitzuak 
kudeaturiko kalifikazio prozeduren 
aurrekariak ere.

– Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiaren urtarrilaren 
16ko 3/2018 Ebazpenaren bidez 
onetsitako 377.etik 409.era bitarteko 
erabakiak NAOn argitaratzeko daude.

Artxiboak3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.3. Programak
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 Zabalkundea  
eta argitalpena  
Artxibo Irekian

 Aurkezpena 
Artxibo eta Dokumentuei buruzko 
12/2007 Foru Legeak 20. artikuluan 
ezartzen duenez, “pertsona guztiek dute 
artxiboetako informazioa eskuratu eta 
Nafarroako dokumentu ondarea osatzen 
duten agiriak kontsultatzeko eskubidea, 
horien kopia lortzea barne dela, ka-
suan-kasuan aplikatzekoa den legedia-
ren arabera, zeinahi delarik dokumentua-
ren titularra.”

 Teknologia berriek konponbide egokiak 
ematen dituzte betebehar hori betetzeko 
, herritarren eskura paratuz erabilera 
aldetik mugarik ez duten dokumentuen 
web kontsulta. 
 
Deskribapena 
Dokumentu Ondarea Kudeatzeko 
Atalak, 2012an, aplikazio bat 
abiarazi zuen dokumentuen web 
kontsultarako: “Artxibo Irekia”. Tresna 
horretara sartzeko bidea Nafarroako 
Atarian hasten da (Artxiboak), eta 
une horretatik aitzina aukera dago 
bai Administrazioaren Artxiboan bai 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian 
gordetzen diren dokumentu multzo 
edo sailak hedatzeko. Gehienetan, 

deskribapenak dokumentuen irudi 
digitalizatua dakar berekin, baina 
batzuetan hori ez da posible izaten,  
eta dokumentuen deskribapena baizik 
ez dago eskura.

 Helburua 
 Administrazioaren Artxiboan gordetzen 
den dokumentazioa hedatzea eta haren 
balioa nabarmentzea, ikerketarako 
iturri den aldetik. Dokumentuaren 
kontserbazio fisikoa babestea, formatu 
handikoa eta manipulatzen zaila denean. 
Herritarrari erraztea dokumentuen 
kontsulta eta kopien eskurapena.  
Zerbitzu publikoa hobetzea.

 Egindako jarduerak 
Programa honi dagokionez, jarduera 
hauek egin ditu Dokumentu Ondarea 
Kudeatzeko Atalak:

– Lur-ondasunen Zerbitzutik etorritako 
1002 planoen artxibogintzako 
tratamendua.

– Haien sailkapena bi sail desberdinetan: 
lurzatien planoak eta plano 
topografikoak.

– Planoak karpetetan instalatzea  
eta banan banako deskribapena.

– Alorren 67 planoren digitalizazioa.
– Lur-ondasunen Zerbitzutik etorritako 

1429 plano, alorrenak, Artxibo Irekian 
argitaratzea.

– Bardeako Ubideko eta kolonizazio 
herrietako 500 planoren digitalizazioa.

Artxiboak3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.3. Programak
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 Artxiboko dokumentuen  
eskuragarritasuna  
eta erabilera

 Aurkezpena 
Artxiboei eta Dokumentuei buruzko 
12/2007 Foru Legeak, 26. artikuluan,  
honako hau ezartzen du Administra-
zioaren Artxiboaren eginkizunen artean: 
“Dokumentuak sortu zituzten unitateei 
dokumentu horiek kontsultatzeko eta 
maileguan hartzeko aukera bermatzea. 
Dokumentuak herritarren eta interesdu-
nen eskura jartzea, kasuan-kasuan  
aplikatu behar den araudiarekin bat.  
Dokumentazioaren tratamendu teknikoa 
egitea, egoki kudeatzeko, kontserbatze-
ko eta eskuratzeko”.

 Horren ondorioz, Administrazioaren  
Artxiboak prozesu sorta bat abiarazi du 
kontsulta, mailegu, erreprografia digital 
eta hedapen zerbitzua hobetzeko.

 Deskribapena 
Edukien arabera dokumentuen eskura-
garritasun nolakoa den, horrek baldin- 
tzapetuko du kontsulta eta maileguen 
zerbitzuaren kudeaketa. Beharko da 
dokumentazio hori eskuratzeko baimena 
formalizatu, hiru kasu hauetan emanen 
dena: sarbide guztiendako irekia denean 
informazio publikoa edukitzeagatik;  
eskaitzailea interesduna denean, edo 
eskaria dokumentazio hori sortu duen 

unitatea bera denean. Tresna informati-
koaren bidez tramitatuko da azken  
aukera hori, aitzinetik dokumentu sail 
bakoitzari erabiltzaile/profilak esleituta.

 Espedienteen kontsulta eta mailegu 
prozesuaren tramitazioak urrats segida 
bat behar du, sarbidea izateko eskubi-
dea, datuen babesa eta haren trazabili-
tatea bermatzeko. Ezagutza Korporati-
boaren Kudeaketako atarian eta Nafa-
rroako Atarian (Artxiboak) zehazten  
da zein diren eskaera bat web aplikazio 
informatiko baten bitartez (barne erabil- 
tzaileendako soilik) nahiz bertatik bertara 
egiteko behar diren baldintza eta inpri-
maki guztiak. Jatorrizkoen maileguak 
barne erabiltzaileen eskura baizik  
ez dago, eta horretarako espediente  
bakoitzaren eskaera zerbitzuaren titula-
rrak behar bezala sinaturik eta zigilaturik.

 Helburua 
Zerbitzua ahalik eta hobekiena bilaka- 
tzea deskribapenen hobekuntzaren  
bidez, bilaketak erentabilizatzeko,  
kopien entrega erraztea digitalizazio 
prozesuak erabiliz eta biltegi partekatu-
ra estekaren bidez bidaliz horretarako, 
betiere informazio edukiak erabilera 
hori murrizten ez badu, eta dokumen-
tuen erabilera sustatzea ikerketa zien-
tifiko eta kulturalerako informazio iturri 
den aldetik.

 Egindako jarduerak 
Programa honi dagokionez, jarduera 
hauek egin ditu Dokumentu Ondarea  
Kudeatzeko Atalak:

– 6.421 kontsulta zerbitzu tramitatu dira; 
horietarik %3,6 baizik ez du behar izan 
jatorrizko espedientearen mailegua. 
Finkatu egin da barne sarbiderako 
mailegua gero eta gutxiago erabiltzeko 
joera.

– Erabiltzaileen zerbitzurako 57.745 irudi 
digitalizatu dira, hau hau erreprografia 
zerbitzuaren %95. Kopiatzeko siste-
metan, irudi digitala nagusitzen ari da, 
eta fotokopia ia-ia desagertzen (2.657 
fotokopia).

– Formatu handiak eta sarbide librekoak 
entregatzeko zerbitzua ezarri da,  
biltegi partekatuak erabiliz (Dropbox).

– Hona gehien eskatzen den dokumen-
tazioa, garrantziaren arabera:

· Industria (2696)
· Zerga Kudeaketa (1266)
· Etxebizitza (633)
· Lurraldearen Antolamendua (253)
· Lana (248)
· Osasuna (231)
· Eskubide Sozialak_ Tornuko haurren 

etxea (183)
· Ingurumena (152)
· Landa Sustapena (102)
· Gainerakoak 100 eskari baino gutiago 

izan dute urtean.

Artxiboak3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.3. Programak
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– Uste izatekoa zenez, hobekien 
deskribaturik dagoen dokumentazioak 
jasotzen du kontsulta kopuru handiena. 
Horrek aukera ematen du deskribaketa 
hobetzeko programak ezartzeko.

– Eskatzaileen generoari dagokionez,  
%60 emakumeak dira, baina barneko  
eta kanpoko kontsulten artean bereiz- 
keta eginez gero, aldatzen da kontua. 
Kanpoko kontsultetan emakumeenak 
dira eskarien %24; Administraziotik  
beretik egiten denean, berriz, eskarien 
%77 dira.

 Kalitate teknikoa

 Dokumentu Ondarea Kudeatzeko  
Atalaren misioa ebaluatu da Kultura 
Zuzendaritza Nagusia - Vianako Printzea 
Erakundeak eta Nafarroako Kultura  
Kontseiluak onetsirik 2017rako abiatutako  
Ekintza Planean zehaztutako jardueren 
aitzinapenekin bat. Ebaluazio hori ones-
penaren momentuan zehazturiko adie-
razle eta kronogramen gainean egin da 
bereziki.

 2017ko Ekintza Planaren osagai ziren  
16 ekintza estrategiko, herritarrei bidera-
tutako 6 zabalkunde ekintza eta garapen 
egonkorrerako 12 ekintza. Ekintza horien 
artean daude Dokumentu Ondarea Ku-
deatzeko Atalari dagozkionak. 

Kontsulatk 2017

Industria 
2.696

Landatarraren 
sustapena: 102 Inklusa: 

140 Ingurumenaren  
babesa: 152

Beste batzuk: 700

Osasuna: 231

Lana: 246

Lurraldearen  
antolamendua  
eta hirigintza: 253

Etxebizitza: 633

Zergakudeaketa: 1.266

Artxiboak3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.3. Programak
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 Zerbitzuaren aurrekontuaren onespe-
naren aitzinetik eta 2018ko Ekintza Plan 
berriaren zehaztapenaren aitzinetik egin 
zen ekintzen ebaluazioa.

 Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen 
Zerbitzuaren 2017ko Ekintza Planari 
buruzko jakingarri gehiago ikus daitezke 
ondoko esteka hauetan:

 http://culturanavarra.es/uploads/files/
Plan%20de%20accion_%20Servicio%20
de%20Artxibos%20y%20Patrimonio%20
Documental.pdf

 http://www.culturanavarra.es/uploads/
files/01_266_llanso.pdf

 Hautemandako kalitatea

 Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala-
ren jarduketaren aldera hautemandako 
kalitatea zenbakietara ekartzen ahal  
da ikusita unitateek Administrazioaren  
Artxiboak ematen dituen zerbitzuetan 
duten konfiantza nola handitu den, herri-
tarrek nola parte hartu duten zabalkunde  
proiektuetan (“Zinema aretoak Nafa-
rroan”, konparaziorako) eta gai horri  
eta Paisaia eta Ondareari loturiko 
erakusketetan, zer kalitatea izan duen, 
artxibogintzaren aldetik, artxibo pri-
batuak Nafarroako Artxibo Sistemara 
ekartzeko tratamenduak, eta Nafarroako 

Gobernuak nola hartu duen parte zehar-
kako proiektuetan, hala nola Administra-
zio Elektronikoaren eta Artxibo Digitala-
ren ezarpenean. 

 Espazio eta ekipamenduen aldetik,  
berriz, arrunt irudi txarra ematen dugu, 
eta horrek kalte egiten du, puskaz, Artxi-
boan gordetzen den dokumentazioaren 
zabalkundea egiteko eta haren balioa 
nabarmentzeko tenorean eta herritarrek 
eta ikerlariek hura erabiltzeko orduan.  
 

Lanbide garapena

 Dokumentu Ondarea Kudeatzeko 
Atalaren jarduerak hiru jarduketa ildo 
ditu lehenetsirik:

– Foru Komunitateko Administrazioak  
sortutako dokumentu ondarearen  
kontserbazio arauak zehaztea, edozein 
dela haren data eta haren euskarria.  
Horretarako, beharrezkoa da adminis-
trazio araudian espezializaturiko profilak 
edukitzea.

– Administrazioaren Artxiboaren bilakaera 
Nafarroako Historia Hurbilaren Artxiboa 
edo Nafarroako Artxibo Garaikidea hel-
buru, 2017ko Ekintza Planean definitzen 
den bezala. Horretarako, beharrezkoa 
izanen da egokitzea espazio eta profil 
profesionalak, artxibo eta izaera priba-
tuko bildumen artxibogintzako tratamen-
duan espezializatuak.

– Administrazio Elektronikoaren eta 
Artxibo Digitalaren ezarpen prozesua, 
horretarako beharrezkoa baita tramitazio 
elektronikoaren eta epe luzean 
gordetzeko prozesuak ezagutzen 
dituzten profilak edukitzea.

 Alde horretatik, beharrezkoa izanen da 
egungo plantillan jende gehiago sartzea, 
baita egungo langileen prestakuntza 
handitzea. 

 Efizientzia soziala 
 
2.121.528 euro egiten du Artxiboen  
eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuaren 
gastuen 2017rako aurrekontua, langileen-
dako gastuak barne, eta Zerbitzuko eta 
barnean dituen ataletako urteko Ekintza 
Planean identifikaturiko eta onetsitako  
jarduerak betetzen erabili da.

Artxiboak3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.3. Programak
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 Zerbitzu zorroa

 2017an, Dokumentu Ondarea Kudeatze-
ko Atalak programa berri bat abiarazi  
du Administrazioaren Artxiboan paisaren 
eta kulturaren azterketarekin loturik  
gordtezen den dokumentazio guztia  
tratatzeko, deskribatzeko eta hedatzeko, 
“Fabrikak” izeneko hasierako proiektu 
batetik abiatuta. Programa honi ibilbide 
luzea aurreikusten zaio, baita bilakaera 
ere, esparru handiagoak helburu. Gainera,  
oinarriak ezarri dira Artxiboaren bilakae-
rarako, Nafarroako Artxibo Garaikide  
edo Historia Hurbilaren Artxiboa helburu, 
eremu pribatuko dokumentazioaren  
kontserbazioa bermatzeko, hura desa-
gertzeko arriskuan dagoenean, eta Nafa-
rroan oroimen hurbilagoa berreraikitzeko. 
Proposatu da lantalde egonkor bat ezar-
tzea deskribapenen hobekuntzan lagun- 
tzeko, informazio bilaketak optimizatzeko 
uniformetasun semantikoa bermatzeko 
bitarteko gisa. “Paisaia, Patrimonio,  
Memoria” programa garatzea, Kultur  
Ondarearen Europako Urteari loturik 
2018an egin beharreko jardueren artean. 

 Kalitate irizpideak

 Zerbitzuak kalitatez emateko konpromi-
soa erantsia dago Ekintza Planari lotu-
tako jarduketetan.

  

Prozesuen hobekuntza

 2017an, Dokumentu Ondarea Kudeatze-
ko Atalak hobetu du erreprografia proze-
sua, transferentziazko ordainketa bidez 
eta irudiak biltegi partekatuen bitartez 
bidaliz.

 Erronka nagusiak

 Hona etorkizunerako erronka nagusiak 
Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala-
ren jardueraren ikuspegitik:

– Administrazioaren Artxiboaren bilakaera 
kontzeptuala, Nafarroako Artxibo Garai-
kidea helburu.

– Espazio eta ekipamenduen egokitza-
pena, Nafarroako Artxibo Garaikdearen 
eginkizunak bere gain hartu ahal izateko.

– Foru Komunitateko Administrazioak  
sortzen dituen dokumentu elektronikoak 
aisetasunez bereganatzeko eta beren 
bizialdi osoan kudeatzeko behar diren 
baldintzak ezartzea.

– Dokumentu ondarea herritarraren esku-
ra jartzeko bulkada, dokumentuak digita-
lizatuz eta Artxibo Irekian argitaratuz.

– Nafarroako unibertsitateekiko lankidetza 
sustatzea kulturaren eta zientziaren  
alorreko ikerketaren pizgarri.

 Horretarako, beharrezkoa da aurre- 
kontuak behar bezainbat hornitzea,  
sektorean ordezkaritza duten gizarte 
entitateen arteko elkarlana, lanbide  
trebakuntza hobetzeko nahitaezko  
prestakuntza maila, bai artxibozainena 
bai, bere-bereziki, dokumentazioa digi-
talaren kudeaketan eta haren artxibo-
gintzako tratamenduan aritzen direnena.

Artxiboak3.3. Dokumentu Ondarea Kudeatzeko Atala. 
3.3.3. Programak
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Museoak
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4.1. Museoen zerbitzua Museoak

 Museoen Zerbitzua Foru Komunitateko 
Administrazioaren titulartasuneko 
museoen kudeaketaz arduratzen da, 
baita Nafarroako gainerako museoen 
sektoreari babesa emateaz ere. 
Julio Caro Baroja Nafarroako Museo 
Etnologikoaren bitartez, Kultur Ondare 
Ez-materialaren arretarako eskumena 
ere badu. Bi ataletan antolatzen da 
Zerbitzua: Nafarroako Museoa eta 
Museoak.  
 
 
Gure misioa 

 Ekintza plana hiru ardatz nagusiren 
inguruan antolatzen da, hain zuzen ere, 
Museoen Zerbitzuaren eskumenetan 
gelditzen direnak: foru titulartasuneko 
museoak kudeatzea; museoetako 
bildumen kontserbazioa, ikerketa, 
erakusketa eta zabalpena sustatzea; 
eta Foru Komunitateko museoen 
sektorea planifikatzea eta aholkularitza 
eskaintzea. Hauek dira gure oinarrizko 
helburuak: museo bildumak ikusaraztea 
eta haietara sartzeko aukerak 
erraztea, herritarrak oinarri dituen 
programak egitea, Nafarroako museoen 
sektorearekin elkarlanean aritzea eta 
Kultur Ondare Ez-materialaren arretaz 
arduratzea.

 Gure ikuspegia
  

Foru titulartasuneko hiru museoak 
Nafarroako kultura eta turismo 
eskaintzan erreferente sendoa eta 
ezinbestekoa izatea nahi du Museoen 
Zerbitzuak, baita Nafarroan museoen 
sektore sendo eta kohesionatua izatea 
ere.

 Ildo estrategikoak 

1.Herritarrei Nafarroako museoetako 
bildumak eta bilduma museografiko 
iraunkorrak osatzen dituzten 
funtsetarako sarbidea ematea,  
DOMUS inbentarioaren eta CER.ES 
online katalogo kolektiboaren bidez.

2.Foru titulartasuneko museoak 
gaurkotzea: bildumak, edukiak, 
transmisio moduak, programazio 
kulturala eta irudia.

3.Nafarroako Museo Etnologikoa ireki  
ahal izateko lan egitea.

4.Nafarroako museoen sektorea 
planifikatzea eta jarraipena egitea, 
eta sektoreko eragileen parte-hartzea 
sustatzea.

5.Nafarroako Kultur Ondare Ez-materialaren 
Inbentarioa martxan jartzea.
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 Bilduma

 Inbentarioa:
 

Lehentasunezko eginbeharra da 
Nafarroako Museoko bildumak 
DOMUS bilduma kudeaketa programa 
integralean katalogatzea.

 2017an zehar, Nafarroako Museoak 
honako dokumentazio proiektu hauek 
jarri ditu martxan, DOMUS sisteman:

–  2017an erakusketa iraunkorrean sartu 
diren piezen alta: 2 pieza.

–  2017an mailegu gisa utzitako piezen 
alta: 7 pieza.

–  Nafarroako txanponen 726 DOMUS fitxa.
–  Nafarroako Museoko funtsetako 

emakume artisten obrei buruzko 155 
DOMUS fitxa.

–  César Muñoz Sola bildumaren 142 
DOMUS fitxa (2016ko maiatzaren 31n 
Nafarroako Gobernuari emandako 
bilduma, Tuterako Arte Modernoaren 
Muñoz Sola Museoan gordailuan dena).

–  Erreserban dauden margolanen 440 
DOMUS fitxa.

 DOMUSen alta emandako fitxak, guztira: 
1.472 fitxa.

–  Nafarroako Museoko txanponen 
informazioa Excel kalkulu orrian 
gehitzea.

–  DOMUS fitxan bete beharreko 
eremuen normalizazioa, Nafarroako 
txanponentzat.

  

CER.ES, sareko bildumen plataforma
 2017an, Nafarroako Museoko 

erakusketa iraunkorraren 74 fitxa 
gehitu ziren CER.ES sareko bildumen 
plataformara. Nafarroako Museoko 
erakusketa iraunkorraren 361 funts 
publikoki ikusgarri zeuden sarean, 
2017ko abenduan (ceres.mcu.es).

 
  

Artisten jabetza intelektuala
 2017. urtean zehar, artista garaikideen 

obrak CER.ES plataforman zabaltzeko 
baimenak lortzeko eman beharreko 
legezko urratsak kudeatu dira, INTANGIA 
Ukiezinen defentsarako elkartearekin 
batera, baliozko araudia (Jabetza 
Intelektualaren Legea) erreferentziatzat 
hartuta.

 Pieza berriak:

– Donazioa: Juliantxo Irujo artistaren  
hiru obra: “Tríptico”, “Yemas gigantes 
de tacto. Relaciones naturales. Pugnas 
por ocupar el espacio” eta “A pesar  
de tofo pajareará mi alma colmenera. 
Vivir en las nubes”.

– Tebasko gazteluaren bide zoruaren 
zati bat (36 azuleju), Nafarroako 
Gobernuaren Arkeologia Funtsetik. 

4.2. Nafarroako Museoa Museoak

http://www.ceres.mcu.es
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 Beste instituzioei egindako 
maileguak: 

 2017an zehar, aldi baterako erakus-
ketatan erabiltzeko piezak utzi ziren, 
mailegu gisa. Guztiak aretoetan jarrita 
zeuden:

 Jacob Bouttats artistaren “Adanen  
ondorengoak” margolana, kobrearen 
gainean margotua, Gizakiaren Aroak 
Fundazioari (Las Edades del Hombre) 
utzi zitzaion, Cuellarreko (Segovia) 
San Andres elizan burutu zen “Giza-
kiaren Aroak”en “Reconciliare” XXIII. 
edizioaren parte izateko, apirilaren 
14tik azaroaren 2ra. Komisarioa:  
Miguel Ángel Barbado Esteban.

 Mikel Esparza artista nafarraren “Gorza 
Zaraitzu” margolana Gorzako Udaleko 
batzar gelan jarri zen erakusgai, abuz-
tuaren 30 eta irailaren 4 artean, Zarait-
zuko Urruskide Egunaren ospakizuna 
dela eta. Titularrak baimendu zuen Na-
farroako Museoan gordailututako Na-
farroako Kutxa Banku Fundazioa Bildu-
mako funtsen mailegua.

 Lergako hilarria eta Uxueko botozko 
aldare harria 2017ko irailaren 18 eta 
2018ko urtarrilaren 29 artean utzi 
ziren, “Navarrorum” aldi baterako 
erakusketan jartzeko. Esposizioa  
Nafarroako Errege Artxibo Nagusian 
izan zen, Iruñean, eta Peio Monteano 
Sorbetek egin zituen komisario lanak.

 Madeleine aldiko Abaunzko mapa  
(K.a. 9.815), irailaren 21ean utzi zitza- 
ion Arkeologia Museo Nazionalari  
(Madril), 2018ko apirilera arte egonen 
den “El poder del pasado. 150 años  
de Arqueología en España” aldi bate-
rako erakusketarako. Gonzalo Ruiz  
Zapaterok egin zituen komisario lanak.

 Pedro Manterolaren (Iruña, 1936-2016)  
ondorengo lau obrak, “Eguna eta 
gauaren arteko gudua”, “Tiresias”, 
“7. ausazko seriea eta operazioa” 
eta “8. ausazko seriea eta operazioa” 
(Hezkuntzako kontseilariaren bulegoan 
gordailutuak), urriaren 16 eta aben-
duaren 11 artean batu ziren “Pintura” 
atzera begirako erakusketara, Pedro 
Salaberri komisario zuena eta Iruñeko 
Udalak antolatu zuena, Iruñeko Kondes-
tablearen Jauregiko solairu nagusian.

 

 Gordailuak:
 2017an honako pieza hauek aldi 

baterako gordailutu ziren Nafarroako 
Museoan, konfiskazio bidez jasoak:

1 Ama Birjina eta Haurtxoa eskulturaren 
erreplika eta Elioko erretaulako 
zutabeak (Ziritza).

2 Hirurogeita sei txanpon.
 

 
Kontserbazioa:

 Nafarroako Museoko bildumetako 
funtsen kontserbazioaren eta zahar-
berritzearen ardura Ondare Histori-
koaren Zerbitzuarena da, hain zuzen 
ere, Erregistro, Ondasun higigarri eta 
Arkeologia Atalarena. Hura arduratu 
zen erakusketa iraunkorreko bildumez, 
gordailuez nahiz pieza berriez; baita 
aldi baterako erakusketarako erabili 
ziren funts propioetako zein kanpoko 
funtsetako ondasunen kontserba-
zioaren egoeraz ere. Gainera, jarduera 
hauek ere egin ziren:

– Beira arasen garbiketa.
– Anoxia bidezko prebentziozko kontser-

baziorako tratamendua.
– Biltegiko margolanen kontserbazio 

egoeraren balorazioa.
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 Erakusketak

 Nafarroako Museoak aldi baterako 
erakusketetako programazioa irizpide 
orokor batzuetan oinarritzen du. 
Honako hau da horien helburua: 
museoko bildumen esparruari 
erantzutea, sakontasuna ematea, 
ezagutzera ematea eta balioa ematea. 
Baina, gaurkotasuneko gaiak ahaztu 
gabe, Iruñeko beste gune artistiko 
batzuekiko koordinazioa sustatuz 
eta foru titulartasuneko beste museo 
batzuekin lankidetzan. 
 

Jarduerak erakusketa iraunkorrean:

– Tebasko gazteluaren bide zoru 
gotikoaren zati bat jartzea, 2.2 
aretoan.

 

 

Aldi baterako erakusketak:

– “Hausnarketa / Inflexioa: emakumeen 
presentzia Nafarroako Museoan”. 
Komisarioa: Celia Martín Larumbe. 
2017ko otsailaren 5era arte, 2016ko 
urriaren 27tik. Bisitariak: 1.024 
pertsona.

– “Hodeien parte izanen naiz, sortuko 
ditut forma mugikorrak eta ferekak 
zentzumenentzat” (Juliantxo Irujoren 
margolanak). Komisarioa: Andrea 
Abalia. Otsailaren 24tik maiatzaren 
28ra. Bisitariak: 1.000 pertsona.

– “Forma 70s. Abstrakzioa eta figurazioa 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
bilduman”. Komisarioak: Asunción 
Domeño eta Carlos Chocarro. 
Ekainaren 15etik urriaren 1era. 
Bisitariak: 748 pertsona.

– “Ni, denetan okerrena”, Maite Garbayo 
Maezturen komisario proiektuaren 
barruan, Altzuzako Jorge Oteiza 
Fundazio Museora eta Uharteko Arte 
Garaikideko Zentrora ere eraman 

zena. 2017ko urriaren 27tik 2018ko 
otsailaren 4ra. Bisitariak: 1.211 
pertsona.
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 Mikroerakusketak:

– “Urrun”, Vicky Méndiz. Komisarioa: 
Alexandra Baurès. 2016ko Mapamun-
distas proiektuaren barruan batu zen. 
2016ko urriaren 6tik 2017ko urtarrilaren 
29ra.

– “Je vous tisse un linceul (Hil jantzi 
bat josiko dizuet)”, Rosemary Koczÿ. 
Komisarioa: Celia Martín Larumbe. 
Otsailaren 16tik maiatzaren 7ra.

– “Ibili, modu asko”. 2017ko Mapamundis-
tas proiektuaren XI. edizioaren barruan. 
Komisarioa: Alexandra Baurès. Maiatza- 
ren 11tik irailaren 24ra. Clavarinok 
elkarrizketan jartzen ditu bere lanak, 
Agustin Querolen hemeretzigarren  
mendeko bustoarekin (3.6 aretotik 
ekarria) eta Santakarako brontzezko  
eskultura erromatarrarekin, 1.5 aretoan.

– “Betirako materia. Alfredo Díaz de Cerio”.  
Artistari eginiko omenaldia agertzen du, 
haren heriotzaren hamargarren urteurre-
nean. Komisarioak: M. Paz eta Alfredo 
Díaz de Cerio. 2017ko azaroaren 15etik 
2018ko otsailaren 18ra.

 Programazio kulturala

 Bisitaldi gidatuak eta lagunduak
– Nafarroako Museoko sei maisulanetara 

bisitaldiak. Urte osoan zehar. 
Bisitariak: 1.035 pertsona.

– Javier Ciga artistaren “Biderakoa 
Baztanen” obrara bisitaldiak, 
azalpenekin. Pello Fernández 
Oyereguik bideratutako bi bisitaldi. 
Bisitariak: 112 pertsona.

– “Ni, denetan okerrena” proiektuaren 
bisita irakasleentzako, Celia Martín 
Larumbek gidatua. Bisitariak:  
8 pertsona. 
 
Ikastaroak eta hitzaldiak:

– Juliantxo Irujoren lanaren inguruko 
mahai-ingurua, Andrea Abalia, Josu 
Rekalde eta Fernando Mardonesekin. 
Bertaratuak: 171 pertsona.

– Erdi Aroko Kulturaren gaineko IV. 
ikastaroa “Tenplu pintatuak, katedral 
biziak”: zortzi hitzaldi, hiru bisita 
gidatu eta Uqbarnagh Ensemble 
taldearen kontzertu bat. Astrolabio 
eta Museoaren Lagunen Elkartearekin 
elkarlanean. Bertaratuak: 175 pertsona.

– Iñaki Urrizelquiren hitzaldia, “1917ko 
Arte Ederren Nazioarteko Erakusketa”, 
Javier Cigaren “Biderakoa Baztanen” 
koadroaren mendeurrena ospatzeko. 
Bertaratuak: 30 pertsona.

– “Errolanen inguruan” zikloa: Óscar 
Gilarrondo eta Mercedes Unzuren bi 
hitzaldi, Ikasketa Klasikoen Espainiako 
Elkartearekin elkarlanean. Bertaratuak: 
50 pertsona.

– “Bide berriak arkeologian: ikuspuntuak 
Alemaniatik eta Nafarroatik” arkeologia 
topaketak, proiektuen aurkezpen 
mahaia, Espainiako Iparraldeko Elkarte 
Hispano-Alemaniarrarekin elkarlanean. 
Bertaratuak: 19 pertsona.

– “Orainaren ziurtasuna. Arte en España 
erakundeari buruzko gogoeta batzuk” 
hitzaldia, Rosina Gómez Baezaren 
eskutik. 948 Merkatuan. Bertaratuak: 
42 pertsona.

– “La fiscalidad del Arte y su incidencia 
en la creación y el coleccionismo” 
hitzaldia, Eva Lasunciónen eskutik.  
948 Merkatuan. Bertaratuak:  
42 pertsona.

– “Sobre el no decir. No decir sobre 
el saber: perspectivas decoloniales 
de la toma de la palabra” hitzaldia, 
Marisa Belausteguigoitiaren eskutik. 
“Ni, denetan okerrena” komisario 
proiektuaren barruan. Bertaratuak:  
40 pertsona.
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 Kontzertuak:
– Erdi Aroko Kulturaren gaineko 

ikastaroaren itxiera kontzertua: 
Uqbarnagh Ensemble. Bertaratuak: 175 
pertsona.

– Donejakue jardunaldien itxiera 
kontzertua: Paulino Otamendi Orkestra. 
Donejakue Bidearen Lagunen 
Elkartearekin elkarlanean. Bertaratuak: 
100 pertsona.

– After Cage jaialdia. Descartes.  
Hiru musika garaikideko kontzertu. 
E-72 Elkartearekin elkarlanean. 

Bertaratuak: 136 pertsona.

 Museoen Nazioarteko Eguna  
eta Europako Museoen Gaua:

 Maiatzaren 18 eta 21 bitartean, 
bisitaldi programa zabal bat, lantegiak 
eta meditazioaren hastapenerako 
kontzertu bat izan ziren. Bertaratuak: 
1.048 pertsona.

 Bestelako jarduerak:
– Helduentzako marrazkigintza bizia 

lantegia, Gentz del Valleren eskutik. 
“Ni, denetan okerrena” komisario 
proiektuaren barruan. Bertaratuak:  
15 pertsona.

– “Pacífico #9. La conquista del desierto” 
obran oinarritutako performancea, 
Laida Azkona eta Txalo Tolozaren 
eskutik. “Ni, denetan okerrena” 
komisario proiektuaren barruan. 
Bertaratuak: 25 pertsona.
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 Programa didaktikoak  
eta prestakuntza

– Ikastetxeentzako lantegi didaktikoak: 
 Urtarriletik maiatzera.
 Haur Hezkuntza eta Lehen 

Hezkuntzako 1. zikloa:
 Berdintasuna gorpuzten
 Lehen Hezkuntzako 2. zikloa:
 Genero rolak eraldatzen
 Urritik abendura.
 Haur Hezkuntza eta Lehen 

Hezkuntzako 1. zikloa:
 Adaxka familiarrak
 Lehen Hezkuntzako 2. zikloa: 

Familia kontuak

 Bertaratuak: 5.166 ikasle.

– Antzeztutako bisitaldiak ikastaldeen- 
tzat: 1.546 bertaratu.

– Ikastetxeentzako bisitaldi gidatuak: 
3.884 bertaratu.

– Ibilbideak liburuxkekin (irakasleek  
bideratuta): 293 bertaratu.

– Ikastetxeetako beste bisitaldi batzuk: 
419 bertaratu.

– Aste Santuko lantegia, “Hodeien parte 
izanen naiz”: 20 bertaratu.

– Udako lantegia, “FORMA70S ”  
(bi txanda): 23 bertaratu.

– Gabonetako lantegia “Ni, denetan  
okerrena” (bi txanda): 50 bertaratu.

 Ikerketa programa  
eta argitalpenak

 2016an zehar, 46 pertsonak jo zuten 
Nafarroako Museora, askotariko 
eskaerekin. Horietako seik piezen, 
erakusketako elementuen eta artisten 
gaineko informazioa eskatu zuten. 
Eskatzaileetako bost Nafarroako 
Museora etorri ziren historiaurreko 
piezen berariazko irudiak hartzeko 
edo filmatzeko.

 Eskaera ohikoena da irudiak igortzea 
argitaratzeko, hedatzeko edo 
ikertzeko. 2016an 134 irudi igorri 
ziren, doan.

 Liburutegi espezializatua 
eta dokumentuen funtsa

 Liburutegia kontsulta publikorako 
irekia izaten da ostegunean, 9:00etatik 
14:00etara.

– Katalogora gehitutakoak: 402 
– Bertaratutako erabiltzaileak: 34
– Maileguak eta kontsultak aretoan: 54
– Kontsultak Nafarroako Artisten 

Funtsean: 2
– Kontsultak fototekan: 26

  
Jarduerak

– Bookcrossing: hiriko hainbat lekutan 
argitalpenak zabaltzea, apirilaren 
23an, Liburuaren Egunean.

– Aldizkako argitalpen berrien buletinak.
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 Eraikina eta instalazioak

 Museoko harrera gunea berritu 
da eta altzari berriak jarri dira, 
zaratak arintzeko, atseden gune bat 
eskaintzeko eta bisitarientzat eta 
erabiltzaileentzat banakako armairuak 
ezartzeko.

 Bisitariak eta erabiltzaileak

 2017an zehar, Nafarroako Museora, 
39.746 bisitari eta erabiltzaile etorri 
ziren. Hau da guztizko horren 
banaketa:

-  33.781 bisitari
-  5.965 erabiltzaile

 Bisitari kopurutik, 11.040 
ikastaldeetako kideak dira. Bisitaldi 
kopurua mantendu egin da iazko 
urtetik. Bisitari kopuruak pixka bat 
egin du gora, eta erabiltzaileenak, 
berriz, pixka bat behera.

 Aurrekontua

 Nafarroako Museoak, 2017an, 
808.122,56 euroko aurrekontua  
izan du (plantillako langileen gastuak 
barne hartu gabe).

 Webgunea:

2017

Bisitak 29.549

Erabiltzaileak 28.650

Ikusitako orriak 42.279
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 Bilduma

 Inbentarioa:
 2017ko abenduaren 31n, osotara, 

1.051 pieza daude inbentariatuta. 
2017an zehar, 58 pieza edo dokumen-
tu multzo erregistratu dira. 2017an, 
funts museografikoetako argazkien 
kanpaina bat egin da, nagusiki bilduma 
egonkorrena, 500 obrarena, gutxi gora-
behera.

 Pieza berriak:
– Donazioak: 14 donazio.
– Gordailuak: Piezen eta dokumentuen 

aldi baterako 3 gordailu. 
– Erosketak: 16 pieza.

 Irudi digitalak lagatzea:
 Karlismoaren Museoko Argazki 

Digitalen Funtsari 10 irudi digital.

  
Beste instituzioei egindako 
maileguak:

 Mencos Fundazioari 4 pieza, irailaren 
2tik urriaren 14ra Tafallako Mencos 
Jauregi Etxean proiektatutako “Ayanz, 
una mirada intima al carlismo” aldi 
baterako erakusketarako.

 Kontserbazioa:
 2017an zehar, Ondare Historikoaren 

Zerbitzuko Erregistroaren, Ondasun 
Higigarrien eta Arkeologiaren 
Ataleko teknikariak lau aldiz joan 
dira Karlismoaren Museoko eta 
Merkatondoko ondasunen biltegiko 
instalazioetara.

 Erakusketak
  

Jarduerak erakusketa iraunkorrean:
 Karlismoaren Museoko erakusketa 

iraunkorrean osotara 91 pieza 
museografiko daude ikusgai.

– Erakusketa iraunkorraren berriztatzea 
eta handitzea.

 2017ko otsailaren 8an, Nafarroako 
Parlamentuko Kultura, Kirol eta Gaz-
teria Batzordeak ebazpen bat onartu 
zuen, Nafarroako Gobernua presatzen 
duena Karlismoaren Museoko edukiak 
berrikusteko plan bat aurkeztu dezan 
9 hilabeteko epean, karlismoak, bere 
edozein bariantetan, II. Errepublikan, 
estatu kolpe frankistan eta haren erre-
presioan, Gerra Zibilean, frankismoan 
eta trantsizioan, bai eta Jurramendiko 
gertakarietan ere, 1977ko hauteskun-
de demokratikoak arte jokatutako  
papera ongi biltzen duela ziurtatuta.
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 Aldi baterako erakusketak:

– “Jurramendi. Mendi sakratua”, 2016ko 
azaroaren 29tik 2017ko maiatzaren 
7ra. Komisarioa: Manuel Martorell. 
Bisitariak: 1.455.

– “Kamera ilunean zehar: karlismoarekin 
lotutako argazkilaritza teknikak”, 
maiatzaren 17tik azaroaren 5era. 
Komisarioa: Asunción Domeño. 
Bisitariak: 3.570.

– “Meatzariak gerran”, 2017ko azaroaren 
30etik 2018ko apirilaren 15era. 
Komisarioa: Francisco Fernández 
García. Bisitariak: 464.
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 Programazio kulturala
 

Bisitaldi gidatuak:
– Bisitaldi gidatu kopurua erakusketa 

iraunkorrera: 56. Bertaratuak: 349.
– Bisitaldi gidatu kopurua “Jurramendi. 

Mendi sakratua” aldi baterako 
erakusketara: 10. Bertaratuak: 52.

 
Ikastaroak, hitzaldiak  
etaikerketarako irteerak:

– Hernando de Larramendi Fundazioak 
saritutako eta Mercedes Vázquez 
de Pradak idatziriko “El final de 
una ilusión. Auge y declive del 
tradicionalismo carlista (1957-67)” 
liburuaren aurkezpena.

– “Jurramendi. Mendi sakratua” 
aldi baterako erakusketa dela-eta 
antolatutako bost hitzaldiko zikloa. 
Bertaratuak: 142.

– “Gatazka karlistaren paisaiak eta 
oroimena” jardunaldiak, Jakiunderekin, 
Euskal Herriko Unibertsitatearekin 
eta UNESCOren Kultur Paisaiak eta 
Ondarea Katedrarekin elkarlanean. 
Bertaratuak: 25.

– Bisitaldi gidatua Jurramendira. 
Bertaratuak: 49. 

– “Una mirada íntima al día a día del 
pretendiente carlista. Cartas de don 
Alfonso Carlos de Borbón al Marqués 
de Vessolla” hitzaldia. Erakusketa txiki 
bat ere jarri zen, Mencos Fundazioak 
lagatako dokumentuekin. Bertaratuak:  
11 pertsona.

– Arandigoiengo San Juan gotorlekura 
bisitaldia. Ondarearen Europako 
Jardunaldien barruan antolatua. 
Bertaratuak: 15 pertsona.

– Bisitaldi gidatua eta mahai ingurua, 
“Kamera ilunean zehar: karlismoari 
lotutako argazkilaritza teknikak” 
aldi baterako erakusketari buruz. 
Lizarraldeko Argazki Elkartearekin 
elkarlanean antolatutako ekimena, 
Octubre Photo Urria 2017ren barruan. 
Bertaratuak: 15. 

  
Kontzertuak eta ikuskizunak:

 Museoaren Nazioarteko Egunaren 
eta Europako Museoen Gauaren 
harira, antzerkiak, musika eta errezeta 
“karlisten” dastatzea antolatu ziren. 
Bertaratuak: 259.
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 Programa didaktikoak
 

Ikastetxeei zuzendutako lantegi 
didaktikoak eta bisitaldi gidatuak.

 Karlismoaren Museoak 2017an 
erakusketa iraunkorrerako bisitaldi 
gidatuz eta lantegiz osatutako 
programa didaktiko bat eskaini zien 
ikastetxeei:

– “Kasakatxoa, lebita eta berokia...
gudurako jantziak” lantegia, Lehen 
Hezkuntzako 3. zikloko ikasleentzako 
jarduera (10-12 urte)

– “Paperezko abenturak. Soldadu 
liberal eta karlistak” lantegia, DBHko 
ikasleentzat (12-16 urte)

– “Emakumeak eta karlismoa” lantegia, 
DBHko ikasleentzat (12-16 urte)

– Bisitaldi gidatua Karlismoaren 
Museoko erakusketa iraunkorrera, 
DBHko eta Batxilergoko ikasleentzat.

 Jarduera horiek euskaraz eta 
gaztelaniaz eskaini ziren. 

 2017. urtean, 452 ikaslek hartu dute 
parte. 

 Eskaintza didaktikoaren berritzea

 2017an zehar, Karlismoaren Museoa 
bi hizkuntzatako eskaintza didaktikoko 
lantegiak berritzen aritu da, gatazken 
konponbiderako eta diskurtso ez-
bortitzen ikuspegia oinarri izanda. 
2017-2018 ikasturterako honako 
lantegiak eskaintzen dira:

– Gure hautua musika! Gure aukera 
bizitza!: Lehen Hezkuntzako 3. zikloko 
ikasleentzat (10-12 urte)

– Zer ote diote koadroek?: Bigarren 
Hezkuntzako 1. zikloko ikasleentzat 
(13-14 urte)

– Bakea: gure konpromisoa!: 
Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko eta 
Batxilergoko ikasleentzat (15-17 urte).

 2017an eginiko lehen lantegi pilotura 
20 ikasle etorri dira.

 

 Oporretako lantegiak: 
 
Bi lantegi Aste Santuan eta bi 
Gabonetan. Parte-hartzaileak: 42.
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 Ikerketa programa  
eta argitalpenak

   
Argitalpenak:

– Ikerketa Seriearen 3. liburukia, 
“Una mirada íntima al día a día del 
pretendiente carlista. Cartas de don 
Alfonso Carlos de Borbón al Marqués 
de Vessolla”, Karlismoari buruzko 
Ikerketarako Laguntzak 2015ean 
finantzatutako proiektua.

– “Kamera ilunean zehar” aldi baterako 
erakusketaren katalogoa (web edizioa 
eta edizio inprimatua).

– “Meatzariak gerran” aldi baterako 
erakusketaren katalogoa (web edizioa 
eta edizio inprimatua).

 

Ikerlariei arreta zerbitzua:

 2017an kontsulta hauei erantzun zaie:

Tipologia Erabiltzaileak

Aurrez aurrekoak 20

Telefono bidezkoak 12

Email bidezkoak 21

GUZTIRA: 53

4.3. Karlismoaren Museoa Museoak



122

 Dokumentazio zentroa eta 
liburutegi espezializatua

 Liburutegi espezializatua:

 Karlismoaren Museoko Dokumentazio 
Zentroko liburutegiak 991 liburu, 344  
aldizkari, 1 separata eta 846 prentsa  
ale gehiago erregistratu ditu. Horieta-
tik guztietatik, 20 liburu erosi egin dira.

Dokumentuen funtsa:

– Bulegoko Artxiboko dokumentuen in-
bentarioa egitea: 2016 baino lehena-
goko dokumentazioaren %30 inbentaria-
tu da aurten. Osotara: 17 kaxa normali-
zatu. 

– Artxibo Historikoan dokumentazio  
fisikoa jartzea:

– Dokumentuak kokatzea: NGA formatu 
normalizatuko 47 kontserbazio kaxatan, 
formatu bereziko 3 kaxatan, eta neurri 
handiko 2 karpetatan, Karlismoaren Mu-
seoko Artxibo Historikoaren kasuan.

– Karlismoaren Museoko Artxibo Histori-
koko dokumentazioaren inbentarioa  
egitea:

– Gaur egun, babestutako dokumenta-
zioaren %80 inbentariatu da. Gutxi  
gorabehera, 2017ko abenduaren 31an, 
Museoaren Dokumentu Funts Historikoak 
9.000 dokumentu dituela kalkulatzen da.

– Karlismoaren Ikerketarako Artxibo  
Iturrien erregistro bat sortzea:

– Jasotako kontsultei erantzuna emateko, 
Karlismoaren historiari buruzko doku-
mentazioa babesten duten artxibo eta 
instituzioen erregistro bat dago. Urtero, 
banan-banan berrikusten dira instituzio 
horiek, bakoitzaren funts eta irismen 
baldintzen ezagutza areagotzeko.

 Instituzioak guztira: 116

– Aurten berrikusitako instituzioak: 
2 (Nafarroako Artxibo Erreala eta 
Orokorra eta Bizkaiko Foru Artxibo 
Historikoa).

– Karlismoaren Ikerketarako Artxibo 
Bibliografikoen erregistro bat sortzea: 
kontsultei erantzuna emateko, 
Karlismoarekin zerikusia duten 
argitalpenen gaikako erregistroaren 
informazioa areagotu da.   
 
Hauek dira gehitutakoak:

- 880 aldizkari artikulu, 355 euskarri 
digitalean kontsultagarri

- 44 liburu digital
- 152 separata, 14 euskarri digitalean 

kontsultagarri
- 3 doktoretza tesi, 1 euskarri digitalean 

kontsultagarri
- 1 master amaierako lan, euskarri 

digitalean kontsultagarri
- 2 antzezlan liburu, euskarri digitalean 

kontsultagarri

– Dokumentu funtsak eta funts 
bibliografikoak digitalizatzea: 
Dokumentu hauek digitalizatu dira:

- 458 dokumentu, argazki, postal.
- Pelayos astekariaren 100 ale.

– Dokumentazio Zentroa zabaltzeko 
jarduerak prestatzea:

-  Liburuen Nazioarteko Eguna. 
Museoko liburutegiak erabiltzaileen 
irakurzaletasuna bultzatzeko ekimen 
batean hartzen du parte Bookcrossing 
programaren bitartez.

- Liburutegien Nazioarteko Eguna. 
Publikoari zuzendutako ikerketa 
historikorako jarduera: Karlismoaren 
Museoaren erronka dokumentala.

4.3. Karlismoaren Museoa Museoak
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 Webgunea:

 Honako bisita hauek izan ditu 2017an 
Karlismoaren Museoaren webguneak: 

 
2017

Bisitak 9.954

Erabiltzaileak 9.532

Orriak 23.632

 Bisitariak eta erabiltzaileak
 
 Bisitariak:
  

2017an, Karlismoaren Museoak 
10.957 bisita izan ditu. 2016arekin 
alderatuz gero, beraz, %14,58 gehiago 
dira. 

 2017an Karlismoaren Museoa bisitatu 
duten pertsonen perfila askotarikoa 
da: helduak (%50,09), beste 
autonomia erkidegoetakoak (%66,02), 
bakarrik bertaratutakoak (%77,54), 
goizez bertaratutakoak (%52,18) 
eta doan sartzen direnak (%87,18), 
besteak beste.

 Erabiltzaileak

 2017an, programazio kulturalean, 
2.420 erabiltzaile zenbatu ziren.

 Aurrekontua

 Museoko gastuen aurrekontua 
344.468,79 euro izan da, plantillako 
langileen gastuak barne hartu gabe.

4.3. Karlismoaren Museoa Museoak



 Kontserbazioa:

– Prebentziozko kontserbazioa: 
prebentziozko kontserbaziorako 
protokoloaren azpikontratazioa, 
Erregistroaren, Ondasun Higigarrien 
eta Arkeologiaren Atalak kudeatuta.

– Sartu berri diren piezen garbiketa, 
aurretiazko erregistroa eta siglatzea.

 Programazio  
kulturala

 Bisitaldi gidatuak:
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4.4. “Julio Caro Baroja” Nafarroako Museo Etnologikoa

 Bilduma

 Inbentarioa:
 Museo Etnologikoaren bilduma 

inbentariatutako 15.152 piezaz  
osatuta dago.

 Pieza eta funts berriak:
– Corellatik donazio gisa ekarritako 

122 pieza etnografiko (481/2017 
ebazpena, abenduaren 27koa, 
Aurrekontuaren Zuzendaritza 
Nagusiarena).

– Víctor Manuel Saroberen liburutegi 
pertsonaleko 224 liburu, donazio  
gisa (252/2017 ebazpena, abuztuaren 
21ekoa, Aurrekontuaren Zuzendaritza 
Nagusiarena).

– Interes etnografikoko zazpi pieza berri. 
 
Beste instituzioei egindako 
maileguak:

– Errebelatu fisikoa egiteko txasisa, 
Karlismoaren Museoak antolatutako 
“Kamera ilunean zehar: karlismoari 
lotutako argazkilaritza teknikak” aldi 
baterako erakusketarako (maiatza-
azaroa).

– Herri erlijiotasuneko 22 pieza,  
“Ni, denetan okerrena” aldi baterako 
erakusketarako, Nafarroako Museoan 
(2017 urria-2018 otsaila).

 Ikerketa programa  
eta argitalpenak

 Egindako proiektuak
– “Julio Caro Baroja Nafarroako 

Museo Etnologikoa” dokumentalaren 
grabaketa

– “Julio Caro Baroja Nafarroako Museo 
Etnologikoa” DVDaren edizioa

– Ikerlariei arreta zerbitzua ematea 
(ikus liburutegiko erabiltzaileen arreta 
zerbitzua)

Bisita Data Bertaratuak

Museoen Nazioarteko 
Eguna

Maiatzaren 20a, larunbata 
(arratsaldeko ordutegia; 
gazteleraz eta euskaraz)

25

Maiatzaren 21a, igandea 
(goizeko ordutegia; 
gaztelaniaz)

13

Ondarearen Europako 
Jardunaldiak

Irailaren 30a, larunbata 
(arratsaldeko ordutegia; 
gazteleraz) 

15

OSOTARA: 53

Museoak
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 Liburutegi espezializatua

 Funts editorialak areagotzea:

Funtsak, guztira

2013 2014 2015 2016 2017 Físikoak Electronikoak

Monografiak 158 148 99 170 102 4337+ 177+

Aldizkako  
argitalpen  
berriak

18 5 1 1 2 201+ 45+

Aldizkako  
argitalpen 
kopurua

462

Ikusentzu-
nezkoak

34 11 24 4 2 532+ 28+

Eskuizkribuak 1 1

Bestelakoak 112+

Fisikoak,  
guztira:  
5.182

Elektroni-
koak, guztira:
25

Fisikoak eta  
elektronikoak, guztira:  
5328

 Erabiltzaileentzako arreta zerbitzua:

– Aurrez aurreko kontsultak: ikerlarien 
sei bisitari erantzun zaie.

– Online kontsultak: lau kontsultari 
erantzun zaie.

– Liburutegien arteko maileguak:  
bi eskariri erantzun zaie.

 

Jarduerak 

– BookCrossing: 20 liburu zabaldu dira.
– Berrien buletina: hiruhileko buletinak 

idatzi dira.
– Irakurketa gidak: musika 

tradizionaleko tresnei buruzko  
gida bat idatzi da.

4.4. “Julio Caro Baroja” Nafarroako Museo Etnologikoa Museoak
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 Webgunea
 

Museo Etnologikoaren webguneak 
honako kontsulta datu hauek jaso ditu:

– Bisitak: 3.265
– Erabiltzaileak: 3.128
– Ikusitako orriak: 5.069 

  
Bisitariak eta erabiltzaileak

 
Guztira, 53 pertsona bertaratu ziren 
Museoaren instalazioetara, 2017an. 
Ikusleen parte-hartzea bisitaldi 
gidatuetan %76,67 igo da, aurreko 
urtearen aldean. 

 

Aurrekontua
 

Museo Etnologikoaren aurrekontua 
2017an 267.701,01 euro izan da, 
plantillako langileen soldatak barne 
hartu gabe.

2015 2016 2017 Aurreko 
urtearekiko 
aldea

%

Bisitak 4.773 3.758 3.265 - 493 -13,12

Erabiltzaileak 4.644 3.687 3.128 - 559 -15,17

Ikusitako 
orriak

6.448 5.585 5.069 - 516 -9,24

 Webgunea 
Museo Etnologikoaren webguneak izandako bisiten erkaketa 2015-2017. 

Ikusitako 
orriak

5.069

5.585

6.448

4.773

3.758

3.265

4.644

3.687

3.128

Erabiltzaileak

Bisitak

4.4. “Julio Caro Baroja” Nafarroako Museo Etnologikoa Museoak
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4.5. Iratxeko Monasterioa

 Iratxeko monasterioak 34.209 bisitari 
izan ditu 2017an. Horrek esan nahi du 
aurreko urtean baino %2,4 gehiago 
izan direla. Ikusleentzako irekia dagoen 
eraikinaren mantenu gastua 7.797,44 
eurora igo da 2017an, plantillako 
langileen gastuak barne hartu gabe.

Museoak
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4.6. Andre Maria Gaztelupekoaren eliza

 Elizaren bisitaldi publikoa Lizarrako 
Done Jakue Bidearen Lagunen 
Elkartearekin egindako hitzarmen bidez 
kudeatzen da. Apirilaren 11 eta irailaren 
30 artean egon zen ikusleei irekita. 
Monumentu gunera egiten den bisitaz 
gain, bada Nafarroako Erromanikoaren 
erakusketa iraunkorra ere. 2017an, 
3.574 bisitari jaso zituen. Eraikinaren 
mantenu gastua 5.341,33 eurora igo  
da 2017an.

Museoak
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 10/2009 Foru Legearen 
Aitorpena

 Nafarroako Unibertsitatearen Museoa 
museotzat aitortu da (160/2017 
ebazpena, ekainaren 6koa), eta 
bilduma museografiko iraunkortzat, 
berriz, Irurreko Henri Lenaerts zentroa 
(159/2017 ebazpena, ekainaren 6koa) 
eta Artetako Iruñeko Erresumaren 
Museo Etnografikoa (203/2017 
ebazpena, uztailaren 12koa).

 Nafarroako Museo eta Bilduma 
Museografiko Iraunkorren Erregistroan, 
13 zentro daude, gaur egun.

Museoak4.7. Nafarroako museoak eta bilduma  
museografiko iraunkorrak 
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 Hitzarmenak 

 Foru Komunitateko Administrazioarekin 
lotura estua duten Nafarroako zenbait  
museoren eta bilduma museografiko 
iraunkorren gastuak finantzatzea da  
helburua, hark parte hartu baitu museo  
eta bilduma horien sorreran eta kudeake-
tan. Honako hauek izan dira 2017an  
Nafarroako aurrekontuetan izendun par-
tidak jaso dituzten museoak eta bilduma 
museografiko iraunkorrak.

 Museoak (3): Jorge Oteiza Fundazio 
Museoa, Gustavo de Maeztu Museoa  
eta Arte Modernoaren Muñoz Sola 
Museoa.

 Bilduma museografiko iraunkorrak (1): 
Julian Gaiarre Museo etxea.

Izendun laguntzak

Izena Partidaren 
zenbatekoa

Emandako 
zenbatekoa

Jorge Oteiza Fundazio Museoa (Altzuza) 
Hitzarmena, funtzionamendu eta jarduera gastuak 

finantzatzeko

850.000 € 850.000 €

Jorge Oteiza Fundazio Museoa (Altzuza) 
Hitzarmena, inbertsio gastuak finantzatzeko

8.000 € 8.000 €

Gustavo de Maeztu Museoa (Lizarra) 
Hitzarmena, funtzionamendu gastuak finantzatzeko

15.000 € 15.000 €

Arte Modernoaren Muñoz Sola Museoa (Tutera) 
Hitzarmena, funtzionamendu eta jarduera gastuak 

finantzatzeko

25.000 € 25.000 €

Julian Gaiarre Museo Etxea (Erronkari) 
Hitzarmena, funtzionamendu gastuak finantzatzeko

18.000 € 18.000 €

Julian Gaiarre Museo Etxea (Erronkari) 
Hitzarmena, inbertsio gastuak finantzatzeko

20.000 € 20.000 €

Izendun laguntzen zenbatekoa 936.000 € 936.000 €

Museoak4.7. Nafarroako museoak eta bilduma  
museografiko iraunkorrak 
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 Deialdiak

 Honako hau da helburua: Museoei 
eta Bilduma Museografiko Iraunkorrei 
buruzko 10/2009 Foru Legeak aitortu-
riko Nafarroako museoetako eta bildu-
ma museografiko iraunkorretako gas-
tuak finantzatzen laguntzea, zehazki, 
Foru Komunitateko Administrazioare-
nak ez direnak eta urteko aurrekontue-
tan izendun partidarik ez dutenak.

 2017an, laguntza hauek hamar museo 
eta bilduma museografiko iraunkorrek 
jaso dituzte:

– Museoak (4): Gustavo de Maeztu  
Museoa (jarduerak eta inbertsioak  
soilik), Arte Modernoaren Muñoz Sola 
Museoa (inbertsioak soilik), Tuterako 
Museoa eta Nafarroako Unibertsitatea-
ren Museoa.

– Bilduma museografiko iraunkorrak (6):  
Zubietako Errota Ekomuseoa, Tule-
brasko Monasterioko Museoa, Julian 
Gaiarre Museo Etxea (jarduerak soilik), 
Las Eretasko Museoa eta Aztarnate-
gi Arkeologikoa (Berbintzana), Henri 
Lenaerts Zentroa (Irurre) eta Iruñeko 
Erresumaren Museo Etnografikoa (Ar-
teta).

Norgehiagokako laguntzak

Izena Partidaren 
zenbatekoa

Emandako  
zenbatekoa

Museo eta Bilduma Museografiko Iraunkorren 

funtzionamendurako laguntzak

57.000 € 57.000,00 €

Museoen eta bilduma museografiko iraunkorren 

zabalpenerako jarduera eta ekintzetarako laguntzak

43.000 € 16.601,13 €

Museo eta Bilduma Museografiko Iraunkorren 

inbertsiorako laguntzak

40.000 € 29.951,21 €

Norgehiagokako laguntzen zenbatekoa 140.000 € 103.552,34 €

Museoak4.7. Nafarroako museoak eta bilduma  
museografiko iraunkorrak 
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Azpiegitura mota Laguntza mota Zenbatekoa

Funtzionamendua Jarduerak Inbertsioak

MUSEOA

Jorge Oteiza Fundazio Museoa 850.000,00 € 8.000,00 € 858.000,00 €

Gustavo de Maeztu Museoa 15.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €

Muñoz Sola Museoa 25.000,00 € 3.234,70 € 28.234,70 €

Tuterako Museoa 11.748,29 € 926,44 € 12.674,73 €

Nafarroako Unibertsitatearen Museoa 5.118,69 € 5.000,00 € 8.452,53 € 18.571,22 €

GUZTIRA 906.866,98 € 10.926,44 € 19.687,23 € 937.480,65 €

Bilduma Museografiko Iraunkorrak

Tulebrasko Monasterioko Museoa 9.821,49 10.000 € 19.821,49 €

Julian Gaiarre Museo etxea 18.000 € 338,10 € 20.000 € 38.338,10 €

Zubietako Errota Ekomuseoa 10.967,89 € 3.110,94 € 1.979,98 € 16.058,81 €

Las Eretasko Museoa eta Aztarnategi 
Arkeologikoa (Berbintzana)

10.008,56 € 2.225,65 € 6.284,00 € 18.518,21 €

Henri Lenaerts Zentroa (Irurre) 5.106,48 € 5.106,48 €

Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoa 
(Arteta)

4.228,59 € 4.228,59 €

GUZTIRA 58.133,01 € 5.674,69 € 28.263,98 102.071,58 €

GUZTIRA (museoak eta bilduma  
museografiko iraunkorrak)

965.0000,00€ 16.601,13€ 57.951,21€ 1.039.552,33€

1. taula: Laguntzak, azpiegitura eta laguntza motaren arabera

Museoak4.7. Nafarroako museoak eta bilduma  
museografiko iraunkorrak 
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 Bisitariak eta erabiltzaileak

 Nafarroako hamahiru museoek 142.667 bisita jaso dituzte erakusketetan, eta 28.122 pertsonek hartu dute parte 
programatutako zabalpenerako eta prestakuntzarako jardueretan.

 

Karlismoaren 
museoa

Jorge Oteiza 
Fundazio 
Museoa

Gustavo 
de Maeztu 
Museoa

Nafarroako 
museoa

Arte 
Modernoaren 
Muñoz Sola 
Museoa

Tuterako 
Museoa

Tulebrasko 
Monasterioko 
Museoa

Julian  
Gaiarre 
Museo  
Etxea

Zubietako 
Errota 
ekomuseoa

Las Eretas 
Museo eta 
Aztarnategi 
Arkeologikoa

Iruñeko 
Erresuma- 
ren Museo 
Etnografikoa

Unibersi- 
tateko  
Museoa

Henri 
Lenaerts 
Zentroa

2. taula. Bisiten eta erabiltzaileen datuak 

Bisitak: 142.667  
Erabiltzaileak: 28.122

33.759

5.285

10.957

23.260

19.393

3.233

17.047

1.381

6.357

20.698

2.4571.775
281 316

2.102

248 4660 0
643

2.219
2.923

1.133
2.420

Oharra. Henri Lenaerts Zentroak eta Iruñeko 
Erresumaren Museo Etnografikoak urtearen 3. eta 4. 
hiruhilekoetan eman dituzte datuak, eta Nafarroako 
Unibertsitatearen Museoak, berriz, 4.ean. 

Museoak4.7. Nafarroako museoak eta bilduma  
museografiko iraunkorrak 
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 Nafarroako Museoak jarraitzen du 
izaten bisita gehien jaso dituen 
zentroa (33.759).

 2017an, Nafarroan bizi diren pertsonak 
%49,15 izan dira; bisita banaka egin 
dutenak, %63,97; goizeko ordutegian 
bertaratu direnak, %70,63, eta doan 
sartu direnak, %70,14. Bisitari gehien 
larunbatetan izan da. 

 Museoko bisitari guztien ia erdia 
Foru Komunitatekoak dira, turista 
nazionalak bisiten %39 dira, eta 
atzerritarrak, %12.

 3. taula. Museoetako eta Bilduma Museografiko Iraunkorretako bisiten  

datuen erkaketa 2016-2017

Erakundea Bisitak Aldea

2016 2017 Zenbakia %

Nafarroako museoa 33.441 33.759 318 0,95

Karlismoaren museoa 9.563 10.957 1.394 14,58

Jorge Oteiza Fundazio Museoa 23.026 23.260 234 1,02

Gustavo de Maeztu Museoa 17.509 19.393 1.884 10,76

Arte Modernoaren Muñoz Sola Museoa 3.023 3.233 210 6,95

Tuterako Museoa 14.686 17.047 2.361 16,08

Tulebrasko Monasterioko Museoa 2.961 1.381 -1.580 -53,36

Julian Gaiarre Museo Etxea 3.334 6.357 3.023 90,67

Zubietako Errota ekomuseoa 1.844 1.775 -69 -3,74

Las Eretas Museo eta Aztarnategi  
Arkeologikoa

1.149 2.102 953 82,94

GUZTIRA 8.728

Henri Lenaerts Zentroa 248

Unibersitateko Museoa 20.698

Iruñeko Erresumaren Museo  
Etnografikoa

2.457

GUZTIRA 110.536 142.667 32.131 29,07

Oharra. Henri Lenaerts Zentroak eta Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoak urtearen 3. eta 4. hiruhilekoetan eman dituzte 
datuak, eta Nafarroako Unibertsitatearen Museoak, berriz, 4.ean. 

4.7. Nafarroako museoak eta bilduma  
museografiko iraunkorrak 

Museoak
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4.8. Kultur ondare ez-materiala

 Aurre-inbentarioa

 2016ko aurre-inbentarioa landu zuten 
tokiko erakundeekin balioztatze proze-
sua egin da (1.189 ondasun aurre-in-
bentariatu). %36ko parte-hartzea egon 
da (99 herrik bidali dute erantzuna). 
Aurre-inbentario berriak 2.528 onda-
sun ez-material ditu. NUPeko Ondare 
Ez-materialaren Katedrari eskatu zaio 
aurre-inbentarioaren balorazioaren 
txosten tekniko bat egiteko.

 
Inbentarioa

 2016an inbentariora gehitutako  
sei fitxak balioztatu dituzte fitxetako 
protagonistek: batetik, Ondare  
Ez-material eta Kultura Ondare gisa 
aitortutakoak (Lantzeko inauteriak, 
Ituren-Zubietako inauteriak, Luzaideko 
bolantak, Hiru behien zerga eta 
Cortesko makil dantza), eta bestetik, 
Paisaia Kulturaltzat onartutakoak 
(Etxalarko usategiak). Bertsolaritzari 
buruzko fitxaren zirriborroa egin da, 
Kultura Ondasun gisa 2017an aitortua.

Museoak
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 Kultura ondasuntzat 
aitortzea

 Kultura Ondasunak Ondare Ez-material 
gisa aitortzeko aurkeztutako memorien 
gaineko bi balorazio txosten landu dira, 
Ondare Ez-materialaren Katedraren 
zuzendari teknikoarekin, aholkularitza  
zientifikoko kontratu baten bitartez: 
Bertsolaritzari eta laxoari buruzkoak.

 Hitzarmenak

 NUPeko Ondare Ez-materialaren Katedra: 
hitzarmenak Katedraren lan programa 
finantzatu du hiru alderditan nagusiki; 
batetik, Navarchivo Nafarroako Ondare 
Ez-materialaren Artxibora indexatutako 
testigantzak sartzeko; bestetik, I. Ondare 
Kultural eta Ez-materialaren Nazioarteko 
Kongresua antolatzeko, eta, azkenik, On-
dare Kultural eta Ez-materiala zabaltzeko.

 Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionala (UNED): kanpo praktiketarako 
hitzarmenaren barruan, Espainiako eta 
Latinoamerikako Ondare Kulturalaren 
Masterreko ikasle batek laguntza eman 
du. Ikerketa Aplikatua, Kudeaketa eta 
Babesa

 Jarduerak

 Parte-hartzea Landarten: Sesman es-
partzuaren artisautza babesteko eki-
men bat egin da, eta Marijose Rekalde 
artistak, Pascal Janin Kultura Ondare 
Ez-materialaren adituak eta Carlos 
Fontales artisau saskigileak hartu 
dute parte.

 I. Ondare Ez-materialaren Nazioarteko 
Kongresua: Katedrarekin sinatutako 
hitzarmen baten bitartez, kongresua 
antolatzen hartu da parte, eta Foru Ad-
ministrazioak eta beste eragile publiko 
zein pribatuk eremu horretan egiten 
duten lana jakinarazi da.

 Aurrekontua

 Nafarroako Kultur Ondare Ez-mate-
rialarekin zerikusia duten lan eta  
jarduerek 42.845,88 euroko gastua 
izan dute.

4.8. Kultur ondare ez-materiala Museoak
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Baliabideen 
eta Garapen 
Estrategikoaren 
Atala
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 Baliabideen eta Garapen Estrategi-
koaren Atala Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
barnean dago zuzenean eta atal horren 
mende dago Argitalpen Bulegoa. 

 Atalak zeharkako moduan lan egiten 
du Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritzarekin, gainerako zerbitzue-
kin eta Nafarroako Kultura Kontseiluare-
kin, kultura- eta arte-sektoreen eta  
kultura-industrien planak prestatzen  
eta esparru horien balioa azpimarratzen. 
Idazkaritza Tekniko Nagusiarekin ere 
aritzen da lanean, Mezenasgoaren legea 
garatu beharrez.

 Gure xedea

 Atalaren xedea da legez esleitu  
zaizkion eginkizunak betetzea, Kultura,  
Kirol eta Gazteria Departamentuaren 
egitura organikoa ezartzen duen iraila-
ren 9ko 199/2015 Foru Dekretuan  
bildurik daudenak. 

 

 

5.1. Sarrera Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco
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 Helburua 
 
Ekintza-plan bat osatzea da helburua, 
gaur egungo egoeraren diagnostiko 
batean oinarriturik, Nafarroan kultu-
raren arloan egiten diren jarduketak 
norabidetzeko eta haien balioa nabar-
mentzeko 
 
 
Epealdia 
 
Zabala da, 2017tik 2023ra bitarteko 
jarduerak. 
 
 
Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoaren eraikuntza 
 
NAKPE eraikitzean 2016-2019rako kul-
turako parte-hartze planean bildutako 
ekarpenak bildu ziren, Gardentasunari 
eta Gobernu Irekiari buruzko ekaina-
ren 11/2012 Foru Legea betez horrela. 

 Nafarroako Kulturaren Kontseiluko  
lantaldea.

 Parte hartzeko dinamikak: 
– Elkarrizketak sektoreko eragileekin 
– Lan-mahaiak kultura- eta arte-sektoreko 

eragileekin 
– Herritarren mahaiak 
– Hausnarketa-laborategiak: genero-ikus-

pegia, sektore-hibridazioak, kultura- eta 
sormen-industriak

5.2. Nafarroako Kulturaren Plan  
Estrategikoa (NAKPE)

 Gazteekin lan egitea

 2 saio Iruñeko Arte Eskolan. Saioetako 
bat Batxilergoko ikasleekin egin zen eta 
bestea Heziketa Zikloetako ikasleekin. 
75na gaztek hartu zuten parte.

 Saio bat Nafarroako Unibertsitatean.  
10 bat lagun bertaratu ziren.

 Saio bat Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan. 10 bat lagun bertaratu ziren. 
Bestetik, lagun horietako 4k Planaren 
aurkezpenean parte hartu zuten gero

 
Genero-neurriak 
 
Genero-ikuspegiaz berariaz hausnart-
zeko laborategia

 Generoaren ikuspegia txertatzea 
planaren prestaketa-lanetan.

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco
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 Mesas con agentes 
culturales 
 
Laboratorio de deliberación  
específico de enfoque de género

 Inclusión de la perspectiva  
de género en la elaboración  
del plan

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

Mahaiak kultur eragileekin 

Atarrabia Abuztuak 28 Irailak 18

Zangoza Abuztuak 29 Irailak 19

Tafalla 5Irailak 5 Irailak 19

Lizarra Abuztuak 30 Irailak 20

Tutera Abuztuak 31 Irailak 14

Altsasu Irailak 4 Irailak 22

Eztabaida-laborategiak

Kultura- eta sormen-industriak Abuztuak 30

Genero-ikuspegia nafarroako kulturan Irailak 5

Kultura eta sormena hibridazioan Irailak 6

Herritarren mahaiak

Tutera Irailak 25

Iruña Irailak 26

Altsasu Irailak 27

Parte-hartzaileak

514 260 gizon 254 emakume

Planaren ardatz
estrategikoak

1  Kohesioa, aniztasuna eta lurralde- 
 dinamikak

2   Informazioa, ezagutza, berrikuntza  
 eta sormena

3  Enpleguaren kalitatea
4  Sentsibilizazioa, partaidetza eta  

 hirugarren sektorea
5  Finantzaketa
6  Kulturaren zeharkakotasuna eta  

 hibridazio estrategikoak
7  Kultura eskaintzaren ikusgaitasuna  

 eta aniztasuna
8  Ekipamenduak, irisgarritasuna eta  

 baliabideak
9  Kultura-sektoreak eta balio-katea
10 Kultura- eta sormen-industriak

Azken dokumentu osoa

http://bit.ly/2spDIzg

Laguntza teknikoa

Ikertalde grupo consultor

Aurrekontua

54.450 €

5.2. Nafarroako Kulturaren Plan  
Estrategikoa (NAKPE)

http://bit.ly/2spDIzg
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5.3. Kultura-eskubideei buruzko legea Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Helburua 
 
Kultura-eskubideei buruzko Lege bat 
sortzea eta hura garatu eta beteko 
dela bermatzea. 
 
 
Lantaldea 

– Roldán Jimeno Aranguren. Nafarroako 
Kultura Kontseilua

– Mª Camino Barcenilla Tirapu. 
Baliabideen eta Garapen 
Estrategikoaren Ataleko burua

– José Miguel Gamboa Baztán. Kultura, 
Kirol eta Gazteria Departamentuaren 
idazkari nagusia. 

– José Vicente Urabayen Azpilicueta. 
Nafarroako Kultura Kontseilua

– Fernando Pérez Gómez. Vianako 
Printzea Erakundea-Kulturako 
zuzendari nagusia

– Ana Herrera Isasi. Kultura, Kirol  
eta Gazteriako kontseilaria. 
 
 

Aditu laguntzaileak 

– Jesús Prieto de Pedro. Legelari 
espezialista Kultura-eskubideetan

– Javier Barcelona. Zuzenbide 
Administratiboko irakasle titularra 
Kantabriako Unibertsitatean.

– Nafarroako Kultura Kontseilua.
– Begoña Pérez, NUPeko UNESCO 

Katedrako zuzendaria, Gizarte Laneko 
irakasle titularra.

– Javier Miranda, abokatua, espezialista 
desgaitasunean.

– Isabel Urzainqui, abokatua, 
espezialista desgaitasunean.

– Esther Erice, magistratua, Nafarroako 
Auzitegiko lehendakaria.

– Ramón Gonzalo García, NUPeko 
Ikerkuntzako errektoreordea.

– Alicia Chicharro, Nazioarteko 
Zuzenbide Publikoko irakasle titularra 
NUPen.

– Ondarezain elkartea.
– Garapen Ekonomikorako Departamen-

tua, Landa Garapeneko, Ingurumeneko 
eta Toki Administrazioko Departamentua 
eta  Ogasuneko eta Finantza Politikako 
Departamentua.

 Ekarpenak egin dituzten 
elkarteak

-  Nafarroako Artxibozainen Elkartea.
-  Nafarroako Kultur Kudeaketaren 

Profesionalen Elkartea.

 Aldez aurreko kontsulta 
Gobernu Irekian

 Aldez aurreko kontsultaren xedea da 
Kultura-eskubideei buruzko Foru Lege 
berriaren eraginpean gerta litezkeen 
herritarren eta erakunde nagusien 
iritzia biltzea gai hauen gainean:

 a. Ekimenaren bidez konpondu nahi 
diren arazoak.

 b. Legea onestea beharrezkoa eta 
egokia ote den.

 c. Arauaren helburuak.
 d. Egon litezkeen beste aukera batzuk 

(arauemaileak eta arauemaile ez 
direnak)

 
 Genero ikuspegia

 Aurreproiekuaren osaketan genero-
ikuspegia txertatu da hala gizonei, 
nola emakumeei kultura eta arte-
ekoizpena irisgarri zaizkiela bermatuz. 
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Aldez aurreko 
kontsultarako dokumentua 
 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/
default/files/informegeneral-es_0.pdf 
 
 
Aurkezpen jardunaldia 

 Jornada “Iniciativas para el desarrollo 
de la política cultural”:

– “Kultura politikaren garapenerako 
ekimenak” Jardunaldia:

– Data: Urriak 31
– Tokia: Uharteko Arte Garaikideko 

Zentroa
– Hizlaria: Jesús Prieto de Pedro. 

Legelari espezialista Kultura-
eskubideetan

– Bertaratuak: 60 pertsona

  
Aurreproiektua 

 2018an aurreikusia.

5.3. Kultura-eskubideei buruzko legea

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informegeneral-es_0.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informegeneral-es_0.pdf
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5.4. Barandiaran Fundazioarekiko hitzarmena Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Xedea
 

Eusko Folklore urtekariaren 
argitalpena. 51 zk. 
 
 
Helburua 

 On Jose Migel Barandiaranek hasitako 
ikerketa lana bultzatzea, José Miguel 
de Barandiaran Fundazioak burutzen 
duena Historiaurrea, Arkeologia, 
Antropologia eta Etnologia diziplinetan 
 
 
Zenbatekoa

 3.500 €
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5.5. Ediziorako laguntzak argitaletxe  
eta profesionalendako

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Xedea 
 

Diru-laguntzak ematea argitaletxeei  
eta profesionalei liburuak argitaratzeko, 
bai ohiko euskarrian (papera), bai 
euskarri elektronikoan. 
 
 
Helburua 

 Literaturaren eta eduki kulturala duten 
lanen argitalpena sustatzea eta kali-
tatezko eskaintza anitza ahalbidetzea, 
egileen literatur jarduna eta lana bultza-
tuko dituena 
 
 
Genero eta LGTBI  
ikuspegia 

  
Balorazio irizpideen artean sartu da 
obran sartzea genero estereotipoak 
hausten dituzten edukiak eta emakume 
eta gizonen arteko berdintasuna sus-
tatzen dituztenak. 

 De esto no se habla (Unspeakable 
Things: Sex, Lies and Revolution) 
saiakera feminista bat da, emakumeek 
hainbat eremutan bizi duten egoera sa-
latzen duena, egungo gizartea ulertze-
ko gako ezinbesteko batzuk landuz. 

 Historia de lo Trans (Transgender  
History) saiakera feminista bat da,  
transexualen eta transgeneroen mu-
gimenduaren historia jorratzen duena 
XX. mendearen erdialdetik gaurdaino.

Diruz lagunduriko argitaletxe eta argitalpenak, eta zenbatekoak

Pamiela 39 IDAZLE NAFAR -narratiba- 8.000,00 €

El iceberg navarro. Euskera y castellano  
en la Navarra del siglo XVI

Diccionario audiovisual de la Memoria Histórica en Navarra

MUERTES OSCURAS. Contrabandistas, redes de evasión  
y asesinatos políticos en el País del Bidasoa (1936)

«Morir» en la hoguera el martes de carnaval.  
Representaciones dramáticas en Lantz y Lastovo

Txalaparta El pueblo gitano en Euskal Herria 5.339,04 €

Bajo los robles navarros. Estampas de mi raza

Alkibla L.O.R.C.A. 8.000,00 €

1982 Kooperativa katakrak Navarrismo Pop 3.164,32 €

Laetoli Sistema social 5.250,00 €

Editorial Eunate Obra Poética (1964-2010) II 2.495,05 €

La pequeña llama del día 895,30 €

Errementari Historia de lo Trans 6.856,29 €

De esto no se habla. Sexo, mentiras y revolución
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5.6. Ediziorako laguntzak irabazi-asmorik 
gabeko entitateentzat

Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Xedea
 

Liburu eta aldizkarien argitalpena 
laguntzea, bai ohiko euskarrian (papera), 
bai euskarri elektronikoan, baita 
argitalpen diskografikoak ere, eduki 
artistiko edo kulturalekoak badira. 
 
 
Hartzaileak 

 Irabazi-asmorik gabeko kultura-
erakundeak. 
 
 
Genero ikuspegia

  Balorazio irizpideen artean sartu da 
obran sartzea genero estereotipoak 
hausten dituzten edukiak eta emakume 
eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatzen dituztenak.

Diruz lagunduriko argitaletxe eta argitalpenak, eta zenbatekoak

Asociación Navarra de Bibliotecarios 
Nafarroako Liburuzainen Elkartea Asnabi

TK 29 1.385,10 €

Agrupación Fotográfica y 
Cinematográfica de Navarra 

Contraluz 3.551,54 €

Instituto de Historia Economica y Social 
Geronimo de Uztariz

Revista nº 33 1.491,65 €

Agrupación Coral De Elizondo CD 75 aniversario Coral de Elizondo 1.702,53 €

Grupo Cultural Enrique dee Albret 
Sangüesa / Albreteko Endrike Kultur 
Taldea- Zangotza

Zangotzarra 2.055,45 €

Centro de Estudios Merindad  
de Tudela

Revista del Centro de estudios  
Merindad de Tudela

1.391,30 €

Asociación Mielotxin Alan Lomax in memorian 3.551,54 €

Centro de Estudios Tierra Estella - 
Lizarrerr Iko Ikerteta-Gunea

Terra Stellae, nº 8 1.957,79 €

Coral de Cámara de Navarra Quam Pulchri Sunt 3.418,36 €

Fundación Nabarralde Fundazioa Simposio de Patrimonio y Paisaje 2.486,08 €

Asociación Cultural Altxata Kultur Elkartea Karmen Etxalarkoa Pastorala 1.731,38 €

Asociación Irati Bortuak Elkartea AEZKOA, una trilogía. Mendiak, Kultur 
elkartea eta Eguna. 1784-1978-2017

1.638,15 €

Asociación Cultural Lamiñarra Andarines y korrikolaris navarros 962,17 €

Fundación Navarra Cultural Los baños romanos de Fitero 887,89 €

Fundación Cultural Altaffaylla Historia de las casas y familias en la Ulzama 1.456,13 €

Asociación Amigos de la Hª de San Adrián San Adrián siglo XVI 332,96 €



 Deskribapena

 Interreg Europa tokiko/eskualdeko 
gobernuendako laguntza programa 
bat da, beren politikak hobetzeko 
esperientzia trukearen eta arazo 
komunendako konponbide bilaketaren 
bidez. FEDER funtsek finantzatzen dute 
eta proiektuen sustatzaile/bazkideen 
aldetik kofinantzazioa eskatzen du.

 Ikasketa-bisitaldiak

 Ikasketa-bisitaldietako partaideak 
bazkideen ordezkariak eta/edo 
agintariak dira, alderdi interesdunen 
taldeak (stakeholders). Helburua 
bazkideen esperientziak ezagutu eta 
partekatzea da, eskualdeen arteko 
harremanak eraikitzea eta sendotzea.
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5.7. Interreg Europe CREHUB proiektua Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco

 Adituen hartu-emanak

 Ebaluazioa eskualde bakoitzean: 2 adituk 
(beste bazkide batzuetakoak, gaitasun 
nabarmenekoak) anfitrioi lana egiten duen 
eskualdearen sistema eta ibilbide orria 
ebaluatzen dute eta beren ekarpenak 
egiten dituzte ekintza-planeko politika-
sistema hobetzeko eta politika berriak 
sartzeko.

 

 Europako proiektuaren 
webgunea

 https://www.interregeurope.eu/crehub/
 

2017
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic.

Ljubljana  
(Eslovenia)  
otsailak 1 eta 2

Friuli-Venezia-Giulia  
(Italia)  
maiatzak 3 eta 4

Riga  
(Letonia)  
irailak  
5 eta 6

Nafarroa 
azaroaren  
14a eta 15a

 Nafarroak honako  
eskualde hauen  
adituak hartu ditu:

– Errumaniako  
erdialdeko  
eskualdea eta  
Basilicata (Italia), 
urriak 30 eta 31

 Nafarroa eskualde  
hauetara joan da:

– Ljubljanara  
(Eslovenia),  
urriak 2 eta 3

– Errumaniako  
erdialdeko  
eskualdera,  
urriak 5 eta 6
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco5.8. Argitalpenak

 Monografiak

– El acceso al trono: concepción y ritualiza-
ción. Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen XLIII. 
Astea. Zenbait egile. Online argitalpena. 

– Arquitectura señorial del Renacimiento  
en Navarra: Pamplona, Estella y Tudela. 
Mª Elba Ochoa Larraona.

– El arte al servicio del esplendor de la  
liturgia. El bordado y los ornamentos  
sagrados en Navarra. Siglos XVI-XVIII.  
Alicia Andueza Pérez.

– Langileria berri baten eraketa. Iruñerria 
1956-1976. Nerea Pérez Ibarrola. 

– La danza en Estella. Francisco Beruete. 
Baterako argitalpena Lizarrako Udalarekin.

– Los buenos hombres de Olite (siglos  
XII-XIV). Sociedad, poder y élites urbanas. 

Javier Ilundain Chamarro. Baterako argi-
talpena Erriberriko Udalarekin.

– Los cines de Navarra Susana Herreros 
Lopeteguik eta Alberto Cañada Zarranzek 
koordinaturik.

– «Navarrorum, euskeraren gaineko doku-
mentu nafarren bi mila urteko ondarea. 
Dos mil años de documentos navarros 
sobre el euskera» erakusketaren katalo-
goa, Nafarroako Artxibo Nagusiak anto-
latu eta Peio Monteanok koordinaturiko 
erakusketa.

– Egile Nafarren Euskal literaturaren antolo-
gía. 1. liburukia. Erdi arotik errenazimentu-
ra eta erromantizismoa. Euskal idazle  
nafarren antologiako lehen liburukia. 
Asier Barandiaranek koordinaturik. 

– El actor adolescente. Manual de urgencia 
para profesorado en apuros. Baterako 

 Aldizkariak

– Príncipe de Viana, 266 eta 267. zk.
– Fontes Lingvae Vasconvm, 122, 123  

eta 124. zk.
– Cuadernos de Etnología y Etnografía  

de Navarra, 90. zk.
– Trabajos de Arqueología de Navarra, 28. zk.

 
 Kostua

 Monografiak: 78.241,77
 Edizio digitala: 1.173,22
 Aldizkariak: 39.486,82

argitalpena: Ignacio Aranguren, Vianako 
Printzea Saria-2016 eta Algar argitaletxea. 
Gazteendako liburua. 

– Juan Faro y Ana Bueno: Retablo de Figuri-
llas. Juan Alfaroren omenezko liburuaren  
baterako argitalpena, Barañaingo eta  
Atarrabiako udalekin batera egina.

 Edizio digitala

– Obraren digitalazioa: Navarra y la 
Desamortización de Mendizábal (1836-
1851), Javier Mª Donezarrena.

– Del románico al gótico, Carlos Martínez 
Álavarena.

– Leyre, «Panorama» bildumakoa.



 4. helburu  
orokorra

 Gizon eta emakumeen  
arteko desberdintasunak  
eta bereizkeriak justifikatzen 
dituzten balio soziokultural 
nagusiak zalantzan jartzen  
eta deseraikitzen laguntzea

 4. helburu  
berariazkoa

– Norberaren ahalduntzea 
babestea

– Genero ikuspegia duten ekintza 
programatu gabeen bilduma 
egitea
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco5.9. 2017ko berdintasun plana

 1. helburu  
orokorra 
 
Departamentuetan Genero 
Berdintasuneko Unitateak  
finkatzea, berdintasun-printzipioa  
eta genero-ikuspegia txertatzeko 
giltzarri gisa 
 
 
1. helburu  
berariazkoa

– GBUen berdintasun estrategia 
planifikatzeko prozesua  
koordinatzea eta kudeatzea 

– GBUetako barne funtziona- 
menduaren dinamika antolatzea

– GBUek egindako lana eta 
eginkizunak ikusaraztea 
departamentuko langile  
guztien artean

 2. helburu  
orokorra 
 
Behar diren baldintzak 
sortzen laguntzea genero 
ikuspegia txertatzeko bai 
politika publikoetan, bai 
departamentuetako laneko 
prozesuetan 
 
 
2. helburu  
berariazkoa 

– Aitzina egitea NFKAn 
berdintasun-printzipioa sartuko 
duten prozedura-aldaketetan

– Genero-ikuspegidun aurrekontuak 
osa daitezen sustatzea

 3. helburu  
orokorra

 Genero-ikuspegia txertatzea 
Nafarroako Kulturaren Plan 
Estrategikoari

 3. helburu  
berariazkoa

– Egokitasunaren azterketa



 Kultura ekintzen segimendua - 
Gazteriaren Plana 2017-2019 

 Mezenasgoa
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Sección de Recursos  
y Desarrollo Estratéigco5.10. Gazteriaren Plana

 Bi epe daude proiektuak interes sozialekotzat deklaratzeko:  
maiatzaren 1etik 31ra eta urriaren 1etik 31ra. 

 1. helburua 
 
Sormenaren sustapena. 
 
 
 
1. helburuko  
ekintzak 

– Arte Gaztearen topaketa
– Irakurketa eta sormenezko  

idazketa sustatzea
– Arte ikasketetan sakontzeko 

beken deialdia
– Arte Gaztea osasun 

zentroetan 

 2. helburua 
 
Ahalbidetzea gazte guztiek  
kultura eskuragarri dutela. 
 
 
2. helburuko  
ekintzak 
 
Salneurriak murriztea  
eta sarrerak zozketatzea

Mecna proiektuak diziplinaka

Arte Plastikoak: 6

Arte Eszenikoak: 30

Arte musikalak: 24

Ikus-entzunezkoak: 6

Literatura: 13

Ondarea: 47

Bestelakoak: 58

Ereduko programak
129

2017an onetsitako MECNA proiektuak
36

2017an aurkezturiko eskaerak
45

2017ko MECNA proiektuak, guztira
187

Webgunea: http://culturanavarra.es/es/mecenazgo 
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Ondare  
Historikoaren 
Zerbitzua
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 Ondare Historikoaren Zerbitzua da  
Vianako Printzea Erakundea-Kultura 
Zuzendaritza Nagusiko zerbitzuetako bat.  
Bere baitan bi atal ditu: Ondare Arkite-
ktonikoaren Atala eta Ondasun Higiga-
rrien, Erregistroaren eta Arkeologiaren 
Atala. 13 teknikari eta 4 administrari ditu.

 Misioa:

 Ondare Historikoaren Zerbitzuaren  
ardura da Nafarroako ondare historikoa 
kudeatzea. Funtsezko lau egitekotan 
aritzen da: ondasunen erregistroak eta 
inbentarioak egiten, legezko babesetik 
abiatuta ondasunak zaintzen eta haien 
ezaugarriak ongi ezagutzeko aztertzen, 
ondasun higigarri eta higiezinak zaharbe-
rritzen, eta lurralde honetan zabaldu eta 
dinamizatzen bai haien ezaugarriak bai 
hezkuntzarako eta komunitaterako ema-
ten dituzten aukerak. 

 Ikuspegia:

 Zerbitzuak funtsezko helburu hau ema-
ten dio bere buruari: gizartea gure onda-
re historikoarekin lotzea, gizartea haren 
kontserbazioan, erabileran eta kudeake-
tan inplikatuz. Helburu honekin lotuta 
dago herritarren eskubide bat aitortu  
eta garatzea, alegia, ondare historikoa 
ezagutzeko, hartara iristeko eta hura 
erabiltzeko eskubidea.

 Bi premisak ematen dute ikuspegi hori 
gauzatzeko euskarria eta bermea: 

– Aldez aurretik ezagutzea, inbentariatzea 
eta ikertzea ondare historikoa osatzen 
duten elementuak.

– Ondare historikoa babestea,  
kontserbatzea eta zaharberritzea

 Objetivos:

– Ondare historikoa hobeto ezagutzea, 
hura osatzen duten elementuak identifi-
katuz, aztertuz eta beren testuinguruan 
kokatuz

– Ondare historikoaren legezko  
babesaren tutoretza egitea

– Ondare historikoa kontserbatu  
eta aberastea

– Esparru guztietan eta ahalik eta bide  
gehien erabiliz zabaltzea kultura ondarea,  
garapeneko eta balio sozialeko tresna 
gisa. 

6.1. Sarrera Patrimonio 
Histórico
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 KIO deklaratutako aztarnategien, eta 
megalitoen fitxak Erregistroan sartzeko 
prozesua bukatu da. Asmoa dugu infor-
mazio hori jendearen eskura jartzeko 
culturanavarra.es webgunean.

 Honako hauek erregistroan sartzeko 
kanpainarekin jarraituko dugu: disko- 
formako hilarriak, legearen indarrez 
INO deklaratuak, eta armarriak, legea-
ren indarrez KIO deklaratuak. 2017ko 
abenduaren 31n, guztira Nafarroa 
osoko 1674 disko-formako hilarri  
daude erregistratuta, eta 1850 armarri, 
herri guztietan kokatuak (alfabetoaren 
hurrenkeran ordenaturik) Abaigardik 
Larragara. Lan honekin batera, elemen-
tu horiek zabaltzeko eta horien balioaz 
sentsibilizatzeko plana eginen da. 

 Erregistroan egin inbertsioa, guztira: 
39.422,23 €

6.2. Ondasunak erregistratzeko ekintzak Patrimonio 
Histórico
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 Ondareari buruzko azaroaren 22ko 
14/2005 Foru Legeak emandako esku-
menen esparruan, Ondare Historikoaren 
Zerbitzua eratzen duten atalek txostenak 
prestatzen dituzte Nafarroako ondare  
arkitektoniko, higigarri edo arkeologikoan 
eragiten ahal duten jarduketei buruz. 
Txosten horiek prestatzeko, ezinbestekoa  
da proiektuak aztertzea, erregistroak,  
inbentarioak eta katalogoak alderatzea 
eta, batzuetan, lekuetara joatea haiei 
buruzko informazioa eman behar de-
nean.  Guztira, bi atalen artean ia 1.000 
txosten idatzi dira testuinguru honetan.

 Ondare Historikoaren Zerbitzuak  
bultzatu dituen azterlanei dagokienez, 
2017an hiru helbururi erantzuteko izan 
dira: gutxi aztertu izan diren tipologiak 
eta gaiak hobeto ezagutzea, gure 
ekintzen bidez egindako aurkikuntza 
berriak hedatzea eta helburu teknikoak 
(espazioak edo eraikinak aztertzeari 
buruzkoak). Lehenik, gutxi ezagutzen 
diren gure ondare historikoko gaiei 
buruzkoak. Testuinguru honetan bultzatu 
da “Nafarroako Foru Komunitateko 
mahasti paisaia bereziak eta upeltegi 
tradizionalak identifikatzea eta inben-
tarioaurrea egitea” izeneko lana. Ildo 

berean bultzatu da Nafarroan kontserbatu 
den Industria Ondareari buruzko azterlan 
orokorra. Bigarren multzoa osatzen dute 
Zerbitzuak egiten dituen jarduketen 
edukia hedatzeko azterlan historiko-
artistikoek. 2017an zehar testuak prestatu 
dira, Erriberriko Andre Mariaren portadari 
buruzko dibulgazioko argitalpen baterako. 

Hirugarrenik, azterlan teknikoak aipatu 
ditugu, hala nola, “Tafallako Errekoletoen 
komentuko usadioei buruzko azterlana”, 
Bertizko jaurerriko Aizkolegiko jauregiaren 
egoeraren azterketa eta planoak, edo 
Cordovillako Superserren silo zaharraren 
erabilerak egokitzeko azterlana.

6.3. Babesteko eta aztertzeko ekintzak Patrimonio 
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 Ekintza hauek hartzen dute Zerbitzuaren 
aurrekontuan inbertsioen ehunekorik 
handiena. Helburua da arkitektura 
ondarea zaharberritzea, bereziki ekintza 
horrek komunitatearen ahalegin handia 
eskatzen duenean, kontserbazio 
egoera txarra delako edo garrantzi eta 
berezitasun handikoa delako. Halaber, 
lehentasuna ematen zaie titulartasun 
publikoko ondasunei, eta hain ezagunak 
ez diren edo kontserbatzen zailak 
diren ondare-tipologietako ondasunei, 
hala nola defentsako dorreei edo zubi 
historikoei.

 

 a. Iruritako Dorrea

 Dorrea kultura-intereseko ondasuna 
da (1949ko apirilaren 22ko Dekretua), 
Baztango Udalaren jabetzakoa. Zenbait 
azterlan egin ondoren, 2014an egiaztatu 
zen aurri egoeran zegoela. Laster erori 
zitekeenez, egonkortzeko aldamioa jarri 
zen. Ezinbestekoa zen zaharberritze 
osoa egitea, eraikina kontserbatzeko. 

 2016an perimetroko hormak sendotu 
ziren eta barneko egiturak kendu ziren. 
2017an egurrezko barne egitura jarri 
zen, antzinako eraketaren ezaugarri 
eta materialak ongi erreproduzituz. 
Kanpoko hormak ere igeltsuztatu ziren 
eta argazkirik zaharrenetan duen itxura 
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berreskuratu zuen dorreak. Berresku-
ratu ziren, halaber, estalkiaren erdian 
altxatzen zen usategiaren gorputza eta 
eskaileraren kokapena. Izan ere, egitu-
raren arabera dagokion tokian jarri zen 
eskailera, aldaketa baten ondorioz  
lekuz kanpo baitzegoen. Egindako  
inbertsioa 593.557,49 eurokoa izan zen.

 Aurreikusita dago esku-hartzea 2018an 
bukatuko dela, barbakanaren hondarrak 
aztertzen eta sendotzen direnean 

eta dorreko azken lanak egindakoan. 
Asmoa da eraikin bikain honek bere 
barruan izatea erakusketa elementu 
batzuk, dorrearen eta, kasu honetan, 
ibarreko beste dorre batzuen historiari 
eta arkitekturari buruzkoak, kontuan 
izanik ibarrean mota honetako zenbait 
eraikuntza daudela; inguruko ibar 
atlantikoetako eraikinen berri ere  
eman daiteke.
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 b. Zubi historikoak

 Oletako Erdi Aroko zubia  
 
Santsoain ibaiaren gainean dago eta 
garrantzi lokaleko ondasuna deklaratu 
zuten (2008). Oletako Jasokundearen 
elizaren (kultura-intereseko ondasuna) 
inguruko eraikuntza multzoan dago.  
Oletako Kontzejua da titularra. Zubia 
itxita dago eta ezin da inor pasatu, aurri 
arriskuan dagoelako orain dela zenbait 
urte. 

 Zubirako proposatu den esku-hartzeak 
jatorrizko ezaugarrien arabera zaharbe-
rritu nahi du, igarobide funtzioa berresku-
ratu eta eliza erromanikoaren multzoko 
sarbidea izan dadin. Obra hauen zen-
bateko osoa 74.874,99 eurokoa izan da, 
BEZa barne. 

Patrimonio 
Histórico

 Getze Ibargoitiko Erdi Aroko zubia  
 
Elortz ibaiaren gainean dago eta Done-
jakue bideko igarobidea da (kultura-inte-
reseko ondasuna 1962tik aitzina). Titula-
rra Ibargoitiko Udala da. 

 Zubiak kalteak zituen kareletan, galtza- 
dan, tinpanoetan, zubi-branketan eta 
gangan, batzuk handi samarrak, urteen 
joanak eragindakoak. Jatorrizko ezauga-
rrien arabera zaharberritu du esku- 
hartzeak eta narriaduraren kausak  
geldiarazi dira. Asmoa da zubi gisa  
erabiltzea, Donejakue bidean dabiltzanak 
hortik igaro daitezen. Lanen zenbateko 
osoa 186.555,09 eurokoa izan da.
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 c. Leireko monasterioa 
 
Leireko San Salbatore monasterioa  
monumentu deklaratu zuten 1867ko 
urriaren 16ko Errege Aginduaren bidez. 
Bere babes ingurunea Nafarroako  
Gobernuaren 2011ko abenduaren  
21eko erabakiak mugatu zuen. Nafa-
rroako Gobernuaren jabetzakoa da eta 
Leireko komunitate beneditarrari dago 
lagata gozamenean.  
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 Bisitariak hartzeko gunea.  
 
Harrera zentro honen kostua 452.940,67 
eurokoa izan zen, eta gaur egun jada  
batez ere gune hori erabiltzen da  
monasterio erromanikoaren bisitariak  
hartzeko eta artatzeko. Zentro horrekin 
arazo bat konpondu da; izan ere, espa-
zio zaharra kriptako sarbidean zegoen 
eta ez zuen bere egitekoa ongi betetzen.  
Aparkalekutik datozen bisitariak espazio 
honetan sartzen dira lehenik, eta han  
bisita gidatuetarako sarrerak erosten 
ahal dituzte, baita monasterioarekin  
eta arte nafarrarekin zerikusia duten  
produktuak eta oroigarriak ere. Elementu  
garrantzitsua izanen da bisiten harrera 
egokitzeko, monasterioa eta haren  
ingurua hartzen ari diren ospea gero  
eta handiagoa baita.

 Eliza plataformaren mendebaldeko 
hormaren konponketa. 

 Harlanduzko euste-horma handia da, 
kontrahormak dituena. Hein batean 
muntatu eta desmuntatu behar izan da. 
Barrutiaren alde honetako kolektoreak 
eta hustubideak berrantolatu dira.  
Halaber, zenbait lan egin dira multzoa- 
ren perimetroaren zoladuran. Lanak 
2018an amaitu dira jada, eta aurreiku-
sitako gastua 214.125,08 eurokoa da, 
BEZa barne.
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 d. Irantzu

 Irantzuko zistertar monasterio zaharra 
kultura-intereseko ondasuna da (1931), 
Nafarroako Gobernuaren jabetzakoa. 
Eraikin horrek erakunde publikoen arre-
ta jarraitua behar du, aurreko mendeko 
40ko hamarkadan berreraiki zenetik  
aitzina.  

 Monasterio multzoan sartzeko egungo 
eraikina 1967an eraiki zen, lehen zeu-
den beste eraikuntza batzuen lekua har-
tuta. Oin-plano angeluzuzeneko eraikina 
altxatu zen, beheko solairua eta goiko 
bat dituena, bi isurkiko estalkiarekin; 
beheko solairuan, gainera, monasterio 
multzora joateko pasabide estalia dago. 
Eraikinean hotel-establezimendua dago, 
monasterioaren bisitariak hartzen di-
tuena. Esku-hartzean, beste sarbide bat 
eratu da multzoaren kanpoko aldetik,  
eta estalkiak, teilatu-hegalak eta ura 
husteko teilatu-hodiak berregin dira. 
Obren azken kostua 159.021,54 eurokoa 
izan da, BEZa barne. 
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 e. Fiteroko monasterioko 
klaustroa eta gelak

 Fiteroko Andre Maria monasterioa, 
kultura-intereseko ondasuna (1931), 
gure ondareko Erdi Aroko monumentu 
garrantzitsuenetako bat da. Nafarroako 
Gobernua 2008an hasi zen klaustroa eta 
gelak zaharberritzen, eta esku-hartzea 
2017an bukatu zen. Lanen kostu osoa 
6.424.542,64 eurokoa izan da. 

 Esku-hartzean honako lan hauek egin 
dira: arkuen eta gangen egitura sendotu 
eta zaharberritzea, harrizko gainerako 
elementuak garbitu eta konpontzea, 
estalkiak zaharberritzea, urak drainatu, 
jaso eta hustea, beheko klaustroan 
kapilaritate hezetasuna konpontzea, 
horma bertikalen eta gangen akaberako 
gainerako materialak garbitu, sendotu  
eta konpontzea, zoladurak lehengora-
tzea, arotzeria zaharberritzea, babes 
neurriak jartzea zikoinen habien aurka, 
argiak paratzea eta patioan lorategia 
jartzea.

6.4. Arkitektura ondarearen esparruko zaharberritzeak



 f. Iruñeko Katedraleko 
klaustroa

 Iruñeko Katedralaren monumentu mult-
zoa, kultura-intereseko ondasuna (1931), 
Erdi Aroko erlijio espaziorik bereziena 
eta bikainena da Nafarroan. Azken ha-
markadetan katedralaren tenplua eta  
haren fatxada zaharberritu dira. Klaus-
troko esku-hartzea konplexua eta han-
dia da, eta, hori egiteko, 2016ko maiatza-
ren 31n lankidetza hitzarmena sinatu  
zuten Nafarroako Gobernuak, Iruñeko  
eta Tuterako Artzapezpikutzak, “La Caixa”  
Gizarte Ekintzak eta Nafarroako Kutxa 
Fundazioak.

 Arkitekturari dagokionez, 2017an iparral-
deko eta ekialdeko galeriak zaharberri-
tu dira. Horma bularrak, pinakuluak eta 
arkuak sendotu dira, eta lan konplexu 
horretan egiaztatu da hainbat patologiak 
eragiten diela egiturako eta dekorazioko 
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elementuei, egurats zabalean eta euria-
ren kontrako babesik gabe egoteagatik. 
Gune batzuetan harria harea bihurtu  
da eta jada ez dago aukerarik hasierako 
ezaugarriak berreskuratzeko, hau da,  
katedraleko klaustroa eraikitzean zituenak  
(XIII. mendearen bukaera eta XIV. men-
dea). Hondamena hain handia zen non 
beharrezkoa izan baita harginek gargola 
eta pinakulu batzuk erabat berregitea. 
Kontuan izan behar da kanpoko gune 
hauek euriaren eragina izan dutela men-
deetan barrena, euri-urak biltzeko eta 
husteko beharrezkoak diren elementuen 
babesik gabe. 

 Iruñeko Katedraleko klaustroa zaharbe-
rritzeko, Nafarroako Gobernuak 380.000 
euro eman ditu 2017an.
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 g.  Erriberriko Andre Maria

 2017an bukatu ziren Erriberriko Andre 
Maria elizaren portada (kultura-intere-
seko ondasuna, 1925) zaharberritzeko 
eta babesteko obrak, urte eta erdiko 
esku-hartzearen ondoren. 686.363,82 
eurokoa izan da kostua eta Nafarroako 
Gobernuak –Nafarroako Ondare Histori-
koa Zaintzeko Fundazioaren bidez– eta 
Gondra Barandiaran Fundazioak finantza-
tu dute. Fundazio horren helburua da on-
dare historiko-artistikoaren kontserbazioa 
eta kultura bultzatzea oro har; bereziki 
Euskal Autonomia Erkidegokoa eta Nafa-
rroakoa. 

 Zaharberritzeari esker, fatxadaren jato-
rrizko polikromiaren zati handi bat jarri 
zen agerian. Horrek berebiziko balioa 
ematen dio, oso portada gotiko gutxik 
atxiki dituelako jatorrizko koloreak.  
Gaur egun harria bistan dutela ikusten 
ditugun Erdi Aroko eraikinak berez ko-
lore biziekin pintatu zituzten, eta kolore 
horiei esker portadak eta eskultura-zi-
kloak errazago interpretatu daitezke.

 

 Fatxada zaharberritu ondoren, babes  
bat jarri da aurrerantzean ongi kontser-
batzeko. Proiektu hori ez da inbaditzailea;  
erabat exentua da, ahalik eta arinena  
eta estilizatuena.

 Azkenik, argi berriak jarri zaizkio  
multzoari, Erriberriko monumentu bikain 
hau integratu eta bereizteko gaueko  
paisaian.
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 h. Lizarrako jauregiaren 
planoak marraztea

 Nafarroako Gobernua da Lizarran dagoen  
Errege-erreginen Jauregiaren jabea, eta 
eraikin hori kultura-intereseko ondasun 
dago deklaratuta (1931). Munta handiko 
zaharberritze proiektuak egiteko, beha-
rrezkoa da planoak euskarri digitalean 
eguneratzea. Gustavo de Maeztu Mu-
seoa eraikin horretan dago eta, museo 
horren irisgarritasuna hobetzeko aukera 
ebaluatzearren, eraikinaren plano guztiak 
marraztu dira. 35.816,00 euroko kostua 
izan du, BEZa barne. 
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 2016ko urritik aitzina, Erregistroaren, 
Ondasun Higigarrien eta Arkeologiaren 
Atalaren egitekoetako bat da Kultura 
Zuzendaritza Nagusiko gainerako zer-
bitzuekin koordinatzea ondarea kontser- 
batu eta zaharberritzeari dagokion  
alorrean. 

  
 
a. Dokumentu ondarea 
Nafarroako Errege Artxibo Nagusiarekin 
egiten den lankidetza funtsezkoa da, eta 
jardun hauetan gauzatzen da: Artxiboak 
dituen funtsak eta dohaintza berrien bidez 
eskuratzen diren materialak zaintzea, toki 
entitateekin lankidetzan aritzea eta mu-
seoetan zaintzen diren obra grafiko nahiz 
dokumentaleko funtsen gainean aholkuak 
ematea eta tratamendua egitea. 

 Inbertsioa, guztira: 80.000,00€ 
 
 
b. Museoei eta bilduma 
iraunkorrei laguntza ematea

 Museoei laguntza ematen zaie hango 
langileekin harreman zuzena izanez, 
instalazioak bisitatuz eta, koordinazio 
lana eginda, hobekuntzak planifikatuz. 
Aholkuak ematen dira hainbat arlotan: 
mantentze-lanak, instalazioen garbiketa, 
argiak, izurriteen kontrola eta ingurume-
neko kontrola, eta kontserbatzeko nahiz 
zaharberritzeko tratamenduak. 

 Ikuskapeneko eta jarraipeneko bisitak

 2017an 46 museo eta erakusketa zentro 
bisitatu dira:

– Nafarroako Gobernuaren museoak.  
3 zentro dira eta urtean 4 bisita egiten 
dira bakoitzera, salbu eta Nafarroako 
Museora; izan ere, azken horri astero 
ematen zaio arreta.

– Museoen Sarea. 6 dira eta urtean  
2 bisita egiten dira

– Materialak erakusten dituzten aztarnate-
gi eta monumentuak. 5 daude eta urtean 
2 bisita egiten dira

– Bilduma museografiko iraunkorrak.  
8 dira eta urtean 2 bisita egiten dira

– Beste museo, interpretazio zentro... 
batzuk. 30 dira eta urtean bisita bana 
izaten dute

 Planifikatutako bisita hauez gain, beste 
batzuk egiten dira dauden behar ugariei 
erantzuteko: DOMUS inbentarioa ezar-
tzean egiten diren berrikusketak, aldi ba-
terako erakusketak muntatu eta desmun-
tatzea, edo gordetzen diren ondasunetan 
eragiten duen edozein tratamendu.



 Zenbait lan egin dira Museo Etnologi-
koan: ingurumeneko baldintzen jarrai-
pena, izurriteen kontrola, pieza berriak 
jasotzea eta anoxiaren tratamendua 
egitea (Uitzi eta Corella). Antzeko jarrai-
pena egin da Karlismoaren Museoan.
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 Nafarroako Gobernuaren museoetako 
ekintzak 

 Nafarroako Museoan honako ekintza 
hauek egin dira:

– erakusten diren eta erreserban dauden 
piezen azterketa osoa (bakarrik obra 
grafikoaren zati bat dago aztertzeke,  
eta laster eginen da), 

– izurrien kontrola, 
– arreta ematea aldi baterako erakusketak 

muntatzean eta desmuntatzean, 
– posta lanak kanpoko erakusketetarako 

(MANaren 100. urteurrena, “Las Edades 
del Hombre”, “Navarrorum. Euskararen 
gaineko dokumentu nafarren bi mila 
urteko ondarea”), 

– bere funtsetako ondasun batzuetan  
esku hartzeko proposamenak. 

– Muñoz Sola Museoaren funts guztien 
kontserbazio egoera berrikusi du (funts 
horiek Nafarroako Museoan sartu dira 
berriki),

– Nafarroako Kutxa Fundazioaren funtsak 
sartu aurreko kudeaketak, 

– Nafarroako Museoaren biltegiak eta erre-
serba berrantolatzeko lanen baitan, bilte-
giratuta zeuden harrizko materialen funts 
guztiak Arkeologiako biltegira eraman 
ziren, eta hantxe daude gordeta abuztutik 
aurrera. 

 Museo  
Etnologikoan

Nafarroako 
Museoan

 Karlismoaren 
Museoan

Nafarroako Gobernuaren jabetzako 
museoei ematen zaien arreta: 

 c) Ondare bibliografikoa 
 
Aurten lankidetza egiten hasi gara  
Nafarroako Liburutegi Nagusiarekin, eta, 
horren bidez, zentro horrek gordetzen 
duen funts zahar baliotsuaren beharrei 
erantzuten diete langileek, dokumentu 
grafikoak kontserbatzen eta zaharbe-
rritzen espezialistak direnek. Aurten 50 
kartel tratatu dira, eta horietako batzuk 
Nafarroako Museoaren aldi baterako 
erakusketa batean egonen dira, 2018ko 
lehen hiruhilekotik aurrera. Liburutegiko 
inbertsioa: 2.998,38€
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 a. Bertizko beirateak
 

Bertizko Jaurerriko kapera modernista 
XX. mendearen lehen urteetan eraiki 
zen. Kapera horrek forjazko atariari eutsi 
dio, Mauméjean Etxeak egindako beirate 
bikainak dituena. 

 26 paneleko multzo horrek urtaroen ale-
goria bat dakar, eta Jaurerriaren inguruko 
elementuen erreferentzia garbiak ditu. 
Multzoa orain dela 30 urte baino gehiago 
desmuntatu zen. Nabarmena da panelen 
kalitate teknikoa, ederki ikus daitekeena 
grisalletan, arropen, loreen edo paisaien 
ñabardura ugaritasuna lortzeko bikoiztu 
ziren beiretan, edo figuren fintasun mo-
dernistan.  

 Zaharberritzea egiteko, ezinbestekoa 
izan da xeheki dokumentatzea, ikertzea 
eta multzoaren argazkiak aztertzea;  
helburua izan da jatorrizko diseinuetatik 
hurbilen dagoen berrintegrazioa egitea. 

 Egin beharreko lanak izan dira berunen 
sarearen kalkoa egitea, azalerak garbit-
zea, beruneztadura kentzea eta panelak  
osatzen dituzten beirak aztertzea. Horrela 
posible izan da ondoren zatiak eranstea, 
behar zen lekuan beirak bikoiztea, berrin-
tegrazio piktorikoa egitea, oso hondatuta 
zeuden pusketan beirak ipintzea, beira 
bikoiztuak berriz beruneztatzea eta ko-
brezko hariarekin zigilatzea, perimetroa 
indartzeko profila paratzea eta, azkenik, 
markesinan zuinketa egitea berriz jartzeko. 

 Bertizko beirateetako inbertsio osoa: 
34.276,38€
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 b. Iruñeko katedraleko 
klaustroa zaharberritzea

 Arkitekturako esku-hartzeen kapituluan 
adierazi den legez, 2017an iparralde-
ko hegalaren eta ekialdeko hegaleko 
iparreko zatiaren barne zaharberritzea 
bukatu da. Aurreikusita dago 2018an 
ekialdeko hegala eta hegoaldeko hega-
laren erdia amaitzea.

 Harrizko materialen kasuan, babes sa-
reak kendu ziren, gatzen tratamendua 
egin, kaltegarritzat jotzen ziren eta ken  
zitezkeen elementu erantsiak deuseztatu, 
harrizko euskarriaren tratamendu guztiak 
egin: azaleko geruza altxatuak finkatzea, 
puskak itsatsi eta jostea, eroritako puskak  
bere lekuan jartzea, pitzadurak eta arrai-
lak betetzea, junturen tratamendua egi-
tea, berrintegrazioak eta ordezkapenak 
eta sendotzea. Gainera, bionarriadura 
sortzen duten eragileak kendu ziren,  
azala garbitu zen, eta babesteko eta  
akaberako patinak eman ziren.

  

Metalezko elementuei tratamendu 
hauek egin zitzaizkien: erantsitako  
material kaltegarriak kentzea, garbit-
zea, oxidazio- eta korrosio-produktuak 
kentzea, pieza ezegonkorrei eustea,  
inhibizioa eta azkeneko babesa.

 Azal polikromatuetan, geruza ezegonko-
rrak finkatzeko tratamendua egin zen, 
azala garbitu zen, pitzadurak zigilatu eta, 
kasu oso zehatzetan, ertzak eta hutsu-
neak berdindu ziren eta pintura berreza-
rri zen hutsune horietan.

 Dauden zurezko elementuek, berriz, 
sendotzeko, akabera uniformea izateko 
eta babesteko tratamendua jaso zuten.

6.6. Material eta ondasun higigarriak  
zaharberritzeko lanak
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 c. Aholkularitza teknikoa 
zaharberritzearen eta 
ondasun higigarrien 
esparruan  

 Ataleko teknikariek aholkuak ematen 
dituzte, ikuskapenak egiten eta, kasu 
batzuetan, kultura ondasun higigarrien 
tratamendua egiten. 

  
Barnekoa. Nafarroako Gobernua.

– Nafarroako Artxibo Nagusia. Eraikinaren 
barruan dauden hezetasunak 
berrikustea eta horren aurrean 
jarduketa-jarraibideak ezartzea.

– Nafarroako Jauregia. Artxibo Zaharraren 
barruan esku hartu beharrekoak diren 
guneetako estaldurak aztertzea eta 
aholkuak ematea. 

  

Kanpokoa. Toki entitateak

– Azcona. Santa Catalina ermita. Ermita 
barruan dagoen horma-pinturaren 
hondakinak direla-eta, aholkularitza 
teknikoa eman eta esku-hartzea 
gainbegiratzea.

– Iruña. Hilerria. Sarasateren mausoleoa. 
Lehen bisita teknikoa Iruñeko Udaleko 
arkitektoarekin, hilerrian Sarasateren 
mausoleoaren inguruan dauden katee-
tan eta pilastretan esku hartzeko.

– Iruña. Jarraipena egitea Iruñeko Udalak 
Frantziako Portaleko (zubi altxagarria) 
ezkuturako kontratatu duen esku-
hartzean; izan ere, pintada bat egin 
zioten eta garbitu egin behar izan zen. 

 Kanpokoa. Beste entitate eta 
erakunde batzuk

 
2017an egindakoen artean honako 
hauek nabarmendu beharra dago:  
Aralarko Aingeruaren azterlanen eta 
kopiaren jarraipena eta zuzendaritza 
teknikoa; esmalteen frontalaren azter-
lana; jatorri arkeologikoa duten Oibarko 
eskultura gotikoen zaharberritzea; Zoli-
nako Jauregiaren horma-pinturen azter-
lana; eta Segurtasun Indar eta Kidegoe-
kin egin diren zenbait elkarlan, kultura 
ondarearen legez kontrako trafikoaren 
aurkako borrokan. Ondasun higagarriak 
aztertzen eta haietan esku hartzen egin-
dako inbertsioa, guztira: 16.560,12 €. 

– Lizarra. Ruako San Pedro. Jarraipena 
egitea, Iparraldeko portada eta eliza-
ren barruko aldea nolako kontserbazio 
egoeran dauden. Tratamendu antixilofa-
goen jarraipena egitea. Urtarrila – iraila.

– Tutera. Katedraleko klaustroa. Berrikustea  
klaustroaren harrizko elementuak nolako 
kontserbazio egoeran dauden.

6.6. Material eta ondasun higigarriak  
zaharberritzeko lanak
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 Kanpokoa. Partikularrak

– Altsasu. Aholkularitza teknikoa eta 
gainbegiratzea, elizaren barruko 
estaldura-hondakin batzuen gaineko 
esku-hartzea dela-eta (orain arte 
gangatila-sabai batek ezkutatzen 
zituen hondakin horiek). Iruñeko 
Artzapezpikutzaren arkitektoarekin 
koordinaturik. 

– Iruña. San Lorentzo parrokia. 
Aholkularitza teknikoa, jarraibideak 
ematearren elizaren barruko aldea 
eta San Fermin kapera pintatzeko, 
Ondare Arkitektonikoaren Atalarekin 
koordinaturik. 

– Iruña. Moka ostatua. Aholkuak ematea, 
Crispín pintorearen muralean egin 
litekeen esku-hartzeari buruz. 

– Zolina. Jauregi-etxea. Aholkuak ematea,  
kontserbazio egoeraz eta jauregiaren 
barruko horma-pinturetan egin 
beharreko lanez. Horma-pinturen 
azterlana.

6.6. Material eta ondasun higigarriak  
zaharberritzeko lanak
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 a. Urteko indusketa plana

 2016. urtearen amaieran zenbait eskaera 
jaso ondoren, 2017ko lehen hiruhilekoan 
Urteko Indusketa Planaren prestaketa 
amaitu zen. Hori ezinbesteko tresna da 
denboraren aldetik eta ikuspegi zien-
tifikotik antolatzeko toki entitateek eta 
zenbait elkartek bultzatzen dituzten es-
ku-hartze arkeologikoak. Gainera, Urteko 
Indusketa Plana oinarri gisa baliatzen da 
toki entitateei diru-laguntzak emateko, 
ondare arkeologiko eta paleontologikoan 
esku-hartzeak egiteko.

 2017. urteko Indusketa Planean, batetik, 
21 esku-hartze daude, jada abian dau-
denak; bestetik, 14 esku-hartze berri. 
Lehendabizikoen artean hauek aipatzen 
dira: Amaiurko gaztelua, Irulegiko gazte-
lua, Piecorderoko villa erromatarra (Cas-
cante), Garañoko gaztelua (Saldise, Ollo), 
Larunbeko San Gregorio eliza (Larunbe, 
Itza), El Villarko villa erromatarra (Ablitas), 
Mehatzeko meatzaritza multzoa (Luzaide), 
Luzaide, Orreaga, Auritz, Erroibar, Artzibar, 
Longida eta Baztango udal mugarteetako 
galtzada erromatarra, Eugiko munizioen 
errege-fabrika (Eugi, Esteribar), San Niko-
las eliza (Tutera), Deierriko zenbait pros-
pekzio, Corseras I (Caparroso), Ibañetako 
San Salbatore ospitalea (Orreaga), Ulizar 
leizea (Areso), Urbasako eta Andiako 

prospekzioak, Bargotako ospitalea,  
Genzelaia II, IV eta VIIko tumuluak  
(Artaxoa), Ososki, Ezpilleta, Txargain eta 
Itxitxoako “cuevas de Moros” deitutakoak, 
Aralarko San Migel eliza (Uharte Arakil), 
Ostoloko leizea eta Iturissako kokaleku 
erromatarra (Aurizberri eta Auritz). 

 Berrien artean hauek daude: Piecorde-
roko harrobi erromatarrak (Cascante), 
Artzibarko kokaleku erromatarra, Iturrozko 
kokaleku erromatarra (Longida), prospe-
kzio geofisikoa Artzibarren, Elixazarren 
(Luzaide), prospekzio arkeologikoa Cas-
canten, Ibarbeltzen (Iturmendi), Agiriko 
herri hustua, Arandigoiengo San Juan 
gotorlekua, Zarrakazteluko eta Kasedako 
prospekzio arkeologikoa, Gergako gaz-
telua (Untzueko Haitza), Isterria kokaleku 
erromatarra (Ibero), Pirinioetako guduaren 
hondakinak, Nafarroako P Lerroa eta Cas-
tellongo gaztelua (Zangoza). 

 b. Toki entitateentzako  
laguntzak 
 
2017an abian jarri zen deialdia, toki enti-
tateei diru-laguntzak emateko, ondare  
arkeologiko eta paleontologikoan esku 
hartzearren. Laguntza hauen helburua 
da arkeologiako indusketak eta prospe-
kzioak egitea Nafarroako Foru Komuni-
tatean. Esku-hartze hauetan egindako 
inbertsioaren %70 arte finantzatzen 
dute, eta ahalbidetu eta laguntzen dute 
toki entitateek azken urteotan egin di-
tuzten ekintzak sendotu daitezen. Nor-
gehiagokako araubidean eman ziren, 
eta gehienez ere 60.000 eurokoak dira. 
Azkenean, 2017an egindako 15 proiektu  
kofinantzatzen lagundu zuten. Udalek 
interesa eta kezka dute bere arkeologia 
ondarearen inguruan, eta horregatik era-
gile dinamizatzaile garrantzitsuak bilakatu 
dira.  

6.7. Esparru arkeologikoko  
esku-hartzeak eta ekintzak
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 c. Presako esku-hartze 
arkeologikoak: 

 Honelako esku-hartzeak egin dira Raso 
Javieron (Errege Bardea), Lexotoa leizean 
(Baztan), San Gregorioko termetan (Riba-
forada), Galipentzuko San Salbatoreko 
kriptan eta Funesko villa erromatarrean. 
Gainera, ofizioz esku hartu da Labeagako 
Santa Geman, geofisikako azterlanak eta 
zundaketak eginez.

 

 d. Prospekzio geofisikoak

 Honelako prospekzioak egin dira Los 
Cascajosen (Los Arcos), Olkozko San 
Pedron, Iratxeko Andre Marian, Ribafora-
dako San Gregorion, La Custodian  
(Viana) eta Sarion (Berriobeiti). 

 e. Aztarnategiak mantendu 
eta sendotzeko plana. 

 Honelako lanak izan dira: landaredia 
kentzea bisita daitezkeen aztarnategie-
tan, Arellanon legarrak birjartzea, Arradan 
metakrilatoak jartzea, Ablitasko El Villa-
rreko mosaikoaren estalkia, Ibañetako 
San Salbatoreren hondakinak sendotzea, 
eta Andelosen lanak egitea presan eta 
eroanbideetan; gainera, tramak berritzea, 

legarrarekin eta harearekin estaltzea,  
eta zundaketak. Beiren, San Julian aztar-
nategi erromatarrean, hondarrak estali 
dira babesteko. Santa Crizen, hormen 
mantentze-lanak egin dira, ibilbide zirku-
larra egiteko bidea eraiki eta mausoleoa 
sendotu.

 Los Cascajosko (Los Arcos) memoria 
osatu da, Paternabideako nekropoliaren 
(Ibero) azterketa antropologikoa egin da, 
jasotze fotogrametrikoa egin da Erribe-
rrin eta Andelosko presan, eta Alkerdin 
ingurumen-kontrola egiteko ekipoak 
erosi dira. Hobekuntzak sartu dira SIGIA-
Nen, eta IANen Sakanari dagokion zatia 
egin da. 

6.7. Esparru arkeologikoko  
esku-hartzeak eta ekintzak
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 f. Bolumen handiko 
harrizko materialak 
jasotzea. 

 Material hauek material arkeologikoen 
biltegian utzi eta gordetzen dira, 
Cordovillan. 2017an jaso dira Nafarroako 
Gobernuaren Jauregiko armarria, gurutze 
ereinoztuna duena, Soalarko menhirra, 
Erriberriko hargintza lantegiko materialak 
eta Nafarroako Museoko biltegiko 
harrizko materialak. 

6.7. Esparru arkeologikoko  
esku-hartzeak eta ekintzak



170

Patrimonio 
Histórico

 g) Arkeologiako materialak 
zaharberritzeko plana

 Cordovillako arkeologiako materialen 
biltegi-zentroaren helburuetako bat da 
haiek ondo gorde eta kontserbatuko 
direla bermatzea. Beharrezkoa da za-
harberritzea. 2017an honako jarduketa 
hauek egin dira: Aralar (2016ko kanpai-
na), Andia, Santa Cara eta El Villarreko 
(Ablitas) indusketetatik ekarritako mate-
rialak zaharberritzea. Zaharberritu dira, 
halaber, Soalarko menhirra, Salobralgo 
iturri erromatarra, Arradatik ekarritako 
zeramika-lanak, eraztun erromatarra, 
Uxueko gerrikoen belarriak eta plaka, 
Vianako Kustodiaren platera, Arellanoko 
doliak. Halaber bukatu da Cortesko ma-
terialen tratamendua, El Cerroko erakus-
keta monografikoa eratzeko Cortesko 
Gazteluan. Eta, azkenik, aztertu eta trata-
tu dira bai Santa Crizko hormetako pintu-
ra zatiak, grafiti erromatarrak dituztenak, 
bai Andelosko aztarnategitik ekarritako 
horma-pintura bat.

 Arkeologiako materialak zaharberritzeko 
inbertsio osoa: 31.258,43€

6.7. Esparru arkeologikoko  
esku-hartzeak eta ekintzak
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 Ondare Historikoaren Zerbitzuaren beste 
ardatz estrategikoetako bat hedapenean 
eta hezkuntzan oinarritzen da, gizarte 
garapeneko tresnarik hoberena 
delakoan. Ezinbestekoa da esparru 
honetako ekintzak indartzea, lurraldean 
kultura ondarearen balioa sendotu eta 
zabaltzeko lanean ari diren askotariko 
eragileen lanaren lagungarri gisa.

 a) Ondareari buruzko 
Europako 2017ko 
Jardunaldiak

 Erregistroaren, Ondasun Higigarrien 
eta Arkeologiaren Atalak Ondareari 
buruzko Europako Jardunaldien anto-
lamendua koordinatzen du 2016tik ait-
zina, urte horretan berreskuratu baitzi-
tuen jardunaldi horiek Nafarroarako. 

 Jardunaldi horiek aukera paregabea dira 
normalean jendearentzat itxita egoten 
diren ondasun eta tokien ateak irekit-
zeko eta Nafarroako ondare “ezkutuak” 
bisitatzeko. Helburua da kultura-ondarea 
herritarrengana hurbiltzea, publiko guz-
tiari ematea doako bisiten bidez hartaz 
gozatzeko aukera, eta orotariko jendeari 
zuzendutako programa bat eskaintzea: 
adituak eta zaletuak, bertakoak eta turis-
tak, familiak, gazteak, adingabeak, etab.

 Oraingoan, “Natura eta ondarea: aukera  
askoko paisaia” izan da goiburua.  
Nabarmendu nahi zen lotura sakona 
dutela gizakiak eta naturak, kultura-on-
dareak eta hura dagoen ingurune natu-
ralak, eta aurreko belaunaldiek paisaian 
utzi duten aztarnan sakondu nahi zen. 
Beste helburuetako bat zen jabetzea 
nola izaerak, historiak eta kulturak eratu 
duten beren bereizgarriekin gure inguru-
ne naturala milaka urteetan zehar.
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 Aurten ikastetxeek aukera izan dute 
ospakizunari lotzeko, Ondarearen eta 
Hezkuntzaren egunarekin, eta nahi 
genuke egun horrek indarra hartzea  
Jardunaldien atari gisa. Asteburuko  
jarduerei dagokienez, kultura-ondasun  
ezagunenen artean, Erriberriko gazte-
luaren edo Andelos nahiz Arellanoko ar-
keologia-aztarnategien doako bisitaldiez 
gain (horiek jada 2016an proposatuak), 
Iruñeko eta Tuterako katedral-multzoe-
takoak izan ziren. Dorre historiko bikai-
nenetako batzuetara igotzeko aukera 
egon zen. Eta 2016an bezala, posible 
izan zen leize nagusietako batzuetara, 
induskatu berriak ziren gazteluetara edo 
monasterio galduetara joatea. Halaber, 
ibilbide asko egin dira, naturakoak edo 
historikoak, ibaien ertzeetatik edo gure 
hiri nagusietatik; gainera, upategietara 
edo iristeko oso zailak diren lekuetara 
joan gara. Abentura atsegingarria izan 
da Natura eta ondarea: aukera askoko 
paisaia goiburuaren inguruan.

 Udalen, kultura entitateen eta partikula-
rren ekimenetik abiatuta, 150 jarduerako 
programa prestatu zen, eta jarduera  
horiek irailaren 29 eta 30ean eta urriaren  
1ean egin ziren. Nafarroa osoko 60 he-
rritan egin ziren horiek. Hedatzeko, pdf 
interaktiboa garatu zen, telefono mugiko-
rretan erabiltzeko, jarduera guztiak des-
kribatu eta kokatzen zituen webgunea 
diseinatu zen eta bi hizkuntzetako pro-
gramak editatu ziren, programazio osoa 
ematen zutenak. 2017an, aurreko urteko 
parte-hartzaile kopuruari eutsi zitzaion, 
10.000 pertsona inguru Nafarroa osoan 
banatuak.

 Jardunaldietako inbertsioa, guztira: 
55.000 € 

6.8. Zabalkundea eta hezkuntza
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 b. Hezkuntza-materialen 
argitalpena

 
2017an bi proposamen argitaratu 
ziren, kultura ondarea hezkuntza 
arautuaren esparrura eraman nahirik. 
Lehen proposamena Ondareari buruzko 
Europako Jardunaldien inguruan 
bultzatu zen. 8 koaderno dira, bakoitza 
100 orrialde ingurukoa, eta horietan 
Jardunaldietako goiburua lantzen da: 
Natura eta ondarea: aukera askoko 
paisaia. Lehen Hezkuntzarako, 
koaderno bat dago ikasleentzat eta 
beste bat, irakasle taldeentzat, bai 
euskaraz bai gaztelaniaz; gauza bera 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako. 
Nafarroako ikastetxe guztietara igorri 
dira aleak eta bertsio digitalak jaisten 
ahal dira helbide honetan: http://jep.
fcpatrimoniodenavarra.com/descargas/ 
Koldo Erneta eta María Casas izan dira 
egileak.
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 Bigarren hezkuntza-proposamenaren 
abiaburua da Kaseda, Tafalla, Agoitz  
eta Añorbeko udalek egin zuten jarduera  
bat; hain zuzen ere, Joan Antxieta es-
kultorearen eta herri horietako erretau-
len ingurukoa. Pdf interaktibo bat da, 
lehenik herri horietako ikastetxeetan 

 c. Hitzaldiak eta bisitak 

 Zaragozako Unibertsitatearen gonbida-
pena onartuta, Zaragozako XII. Aste  
Japoniarrean parte hartu genuen, hitzaldi  
batekin.

 Iruñeko klaustroaren zaharberritzeari 
buruzko hitzaldia, Violeta Romero Barrios 
goi mailako teknikari zaharberritzaileak 
emana, GE IICko Grupo de Piedraren  
jardunaldietan. Nafarroako Museoa.  
Azaroak 17.

 Santa Crizko hiriaren bisita berezia,  
Nafarroako Museoaren Adiskideak diren 
boluntarioendako, Charo Mateo arkeolo-
goak eta ataleko teknikariek gidatua.

 Iruñeko klaustroaren zaharberritzeari 
buruzko hitzaldia, Violeta Romero Barrios 
goi mailako teknikari zaharberritzaileak 
emana, Erdi Aroko Kulturaren gaineko IV. 
ikastaroan. Nafarroako Museoa. Apirilak 5.

 Urtean zehar bisita bereziak egin dira 
Iruñeko katedraleko klaustroko obretara, 
honako hauen laguntzarekin: harria za-
harberritzearen alorreko adituak, beste 
erkidego batzuetatik etorriak; Nafarroako 
enpresetako zaharberritzaileak; ondare-
ko hainbat aditu, Nafarroakoak; Errioxako 
Unibertsitateko ikasleak; Ondare Kultura-
lak Zaharberritzeko eta Kontserbatzeko 

landu nahi dena eta gero Nafarroako 
Lehen Hezkuntzako gainerako ikaste-
txeen eskura jarri nahi dena. Materialak 
euskaraz eta gaztelaniaz argitaratu dira. 
Kati Leachek eta Garbiñe Navarrok egin 
dituzte.

6.8. Zabalkundea eta hezkuntza
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Aragoiko Goi Mailako Eskolako ikasleak; 
Iruñeko Arte Eskola. Aipatu beharra dago 
eskola horretako Argazkigintza eta Eskul-
turako Goi Mailako Moduluko ikasleak  
argazki nahiz bideoak egiten ari direla, 
baita klaustroko elementu berezi baten 
kopia ere, beren eskola programan txer-
tatutako proiektu berri baten bidez. Bisita 
guztietan Violeta Romero Barrios goi mai-
lako teknikari zaharberritzailea izan da 
gidaria.

 2017an GE-IICko Grupo de Piedraren 
IX. Jardunaldiak egin ziren Iruñean. 
Erregistroaren, Ondasun Higigarrien  
eta Arkeologiaren Atala izan zen an-
tolatzailea, eta lankidetzan ari ziren 
Ondare Arkitektonikoaren Atala, Nafa-
rroako Museoa eta NAPI. Horietan ome-
naldia egin zitzaion Concha Cirujanori, 
Arte Ederretako Domina duenari eta 
ondarearen kontserbazioan profesional 
garrantzitsua izan denari. Jardunaldi 
horietan beste erkidego batzuetako  
adituek hartu zuten parte, baita interesa  
zuen jendeak ere. comunidades y públi-
co interesado.

6.8. Zabalkundea eta hezkuntza
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 d. Prestakuntza ekintzak 

 Ataleko teknikariek etengabeko pres-
takuntza izan dute, eta horretarako zen-
bait ikastaro eta jardunaldi profesionale-
tan izan dira, parte-hartzaile eta entzule 
gisa:

– Ripolleko portadaren zaharberritzeari 
buruzko jardunaldi teknikoa. Apirilak 25. 
Bartzelona

– Andre Maria Zuriaren zaharberritzeari 
buruzko jardunaldi teknikoa. Urriak 19. 
Gasteiz 
 
 
e. Bisita publikoak  
Iruñeko katedraleko  
obrara 
 
Klaustroa zaharberritzeko obra ikuste-
ko bisita publikoak ekainaren 18an hasi 
ziren, igandez. Doakoak dira. Dormitale-
ría kaletik sartzen dira, hiru txandatan: 
10:00etan, 11:00etan, 12:00etan. Txan-
da bakoitzean 15 pertsonak hartzen du 
parte. Konpromisoa sinatzen dute, obra 
ezaugarriei buruzko informazioaren eta 
erantzukizunaren gainean. Kaskoa jarrita 
ibili behar dute. 

 Bisitak 60 minutu inguru irauten du. Onda-
re kulturalaren esparruko bitartekaritzan 
espezializatuta dauden hiru enpresak 
egiten dute: Destino Navarra, Erreka-Inco-
ming Navarra eta Enjoy Pamplona. Eus-

karaz eta gaztelaniaz egiten dira bisitak. 
Izena emateko, Nafarroako Ondare Artisti-
koa Zaintzeko Fundazioaren orriari lotuta 
dagoen mikroweb bat erabiltzen da. Lehen 
txandetan, Iruñeko Katedraleko Museoak 
egin zuen izen-emateen kudeaketa. http://
visitas.fcpatrimoniodenavarra.com/

 Gure bisitariek aukera dute hurbiletik 
ikusteko bai egiten ari den esku-hartzea 
bai aplikatzen ari diren prozesu zehat-
zak. Ikuspuntuak aldakorrak dira; orobat, 
ikuspegiak eta toki nahiz elementuak, 
primeran eta inoiz ez bezala ikus dai-
tezkeenak.

 Ekainetik aurrera egin dira bisitak, eta 
sanferminetako astea izan da etenaldi 
bakarra. Guztira, 25 igande izan dira.  
Bisita eguna baino askoz lehenagotik 
bete dira txandak beti. Guztira, 1.100 
pertsona inguru etorri dira.
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