
1716an, Espainiako Liburutegi Nazionala (orduan Errege Liburutegi Publikoa) sortu zenetik lau 

urte besterik igaro ez zirenean, Filipe V.a erregeak, liburutegiaren sortzaileak, inprimatzen 

zuten ororen kopia bat Errege Liburutegian uztera behartu zituen inprimatzaile guztiak, errege-

pribilegio baten bidez. Hori da egungo lege-gordailuaren aurrekaria. Lege-gordailuaren araudi 

modernoa 1957an ezarri zen, Lege Gordailuaren Dekretuarekin. 

Lege-gordailua liburutegi nazionalek (gordailuzain nagusiak) herrialde bateko ondare 

dokumentala bildu eta gordetzeko erabiltzen duten tresna da. 

2011n, hain aldatuta zegoen gure herrialdeko errealitate editoriala, ezen sakonki aldatu behar 

izan baitzen Espainiako Lege Gordailuaren araudia; horrela jaio zen 23/2011 Legea, uztailaren 

29koa, lege-gordailuari buruzkoa. 

Lege horretan aintzat hartu zen, lehen aldiz, lege-gordailua behar zutela «edozein euskarritan 

argitaratutako dokumentu elektronikoek, teknikak unean-unean ahalbidetzen duenaren 

arabera, eta ezin badira libreki eskuratu Internet bidez» (4, 3, n art.) eta «webgune finkagarri 

edo erregistragarriek, haien edukia aldatu egin badaiteke denboran zehar eta une jakin batean 

kopiatua izan badaiteke» (4, 3, ñ art.). 

Izan ere, urte dezente ziren ondare dokumentaltzat daukaguna ez zela argitaratzen soilik 

euskarri fisikoan. Internet argitaratzeko euskarri bilakatzen ari zen, eta oso ezaugarri bereziak 

zituen, hala nola bitartekoaren iragankortasuna, eta lausotu egiten zituen ordura arte finkatuta 

zeuden eta argiak ziren hainbat elementu, egiletzaren, edizioaren eta formatuaren 

kontzeptuak eta argitalpenaren lokalizazioa, besteak beste.  

2003an, UNESCOk, aldaketa horiek guztiak ikusirik, ondare digitala kontserbatzeko jarraibideak 

argitaratu zituen (Pautas para la preservación del patrimonio digital), eta memoriaz arduratzen 

ziren erakundeak premiazko neurriak hartzera presatu zituen, online ondare dokumentalaren 

galera konponezina ekiditeko. 

1996an, Internet Archive, San Frantziskon (Kalifornia) kokatuta zegoen irabazi asmorik gabeko 

fundazio bat, «Interneteko guneen liburutegi digital» bat sortzen hasi zen. UNESCOk 

jarraibideak argitaratu zituenean, munduko liburutegi nazional nagusiak onartzen hasi ziren 

beraiei zegokiela sareko dokumentazioa ondare dokumentalaren parte gisa kontserbatzeko 

zeregina. Orduan, Iparramerikako Kongresuko Liburutegiak, Britainia Handiko Liburuteegiak 

eta Frantziako Liburutegi Nazionalak, besteak beste, Interneteko Kontserbaziorako Nazioarteko 

Partzuergoa (IIPC) sortu zuten Internet Archive fundazioarekin batera. Partzuergoaren helburu 

nagusia Interneteko ezagutza eta informazioa bildu, gorde eta eskuragarri jartzea da.  

Espainian, Kataluniako Liburutegia (2005ean) eta Euskadiko Ondarenet (2007an) izan ziren 

web-artxiboen aitzindariak. 

Espainiako Liburutegi Nazionalak 2009an jarri zuen martxan Espainiako Webaren Artxiboa 

izeneko proiektua, eta online argitalpenen lege-gordailua arautzeko uztailaren 10eko 

635/2015 Errege Dekretua argitaratu zutenean, lege-gordailuaren eraginpean geratu zen. 

Proiektu horri esker, ondaretzat jo daitekeen Interneteko 650 TB informazio dago jada 

gordeta. 2009tik gaurdaino, proiektuak bilakaera handia izan du azpiegitura teknologikoari, 

kudeaketari, aukeraketa-irizpideei eta partaidetzari dagokienez. Gainera, lankidetza-proiektu 

bat da, eta autonomia-erkidego gehienek parte hartzen dute bertan; horien kontserbazio-



zentroek (lege-gordailuaz arduratzen dira dagokien eremuan) aktiboki parte hartzen dute 

asmo handiko proiektu dokumental honen eraikuntzan. 


