
MACBAko artxiboa 2007an ireki zuten, Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa sortzean. Haren 

helburu nagusia da arte garaikidean espezializatutako ondare dokumentala gorde eta 

zabaltzea, museoak sustatutako ikerketa, eztabaida eta hedapena mesedetuko dituena. 

Eginkizun hori betetzeko, artxiboak artista-liburuen eta artxiboko funtsen bilduma bat du. 

Ikerketa eta Dokumentazio Zentroak liburutegi bat ere badu, eta ikerketarako laguntza-

programak nahiz museoko interes-lerroekin lotutako erakusketak eskaintzen ditu erregularki.   

Hasieran, lehentasuna eman zitzaion artxiboa kontzeptualizatzeari, funtsak eskuratzeko 

politika sortzeari, funts dokumentalak lortzeari eta MuseumPlus datu-basearen bidez 

katalogatzeko arauak eta berezko lan-sistema bat finkatzeari. Barneko lan-teknikoa egiteko eta 

MACBAko bildumen kudeaketaren barruan protokolo bereizgarriak ezartzeko lehen etapa 

horren ostean, eduki digitalen kontserbaziora eta edukiak zein metadatuak hedatzeko tresnen 

hobekuntzara bideratu da artxiboaren lana azken urteetan.   

Eduki digitalen kontserbazioaren eta hedapenaren arloan, 2013an abian jarri zen MACBA 

Biltegi Digitalaren proiektua, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

erakundearekin lankidetzan. Proiektu hori DSpace kode irekiko programan eta Dublin Core 

metadatuen ereduan oinarritzen da. 2019az geroztik, biltegiko eduki asko online kontsulta 

daitezke (http://repositori.macba.cat), jabetza intelektualaren legeek ezarritako mugak 

kontuan hartuta.  

Biltegia zeharkako proiektu bat da, eta helburutzat du formatu digitalean sortu edo digitalizatu 

diren MACBAren Bildumako artelanak (bereziki ikus-entzunezkoak) eta dokumentuak 

kontserbatzea. Artxiboak, Biltegiaren bitartez, museoak bere sorreratik sortu dituen ia testu-

dokumentu, argazki eta ikus-entzunezko guztiak digitalizatu eta jarri ditu publikoaren eskura; 

dokumentu horiek MACBAren Funts Historikoaren parte dira, beste dokumentu askoren 

artean.  

MACBAren webguneak, 2019aren amaieran aurkeztuak, artxiboko bildumak eta funtsak beste 

modu batera ezagutzeko aukera berriak eskaini ditu. Webguneaz arduratzen den taldearekin 

lankidetzan, dokumentuak bilatzeko katalogoa birdiseinatu da, eta arte garaikidearekin 

lotutako artisten, galerien eta bestelako eragileen artxiboko funtsen sailkapen-taulen bidez 

nabigatzeko sistema bat sortu da.  

MACBA Biltegi Digitala txertatuta dago webgune berrian, zeinak Biltegian erabilgarri dauden 

eduki digitalekin erlazionatzen baititu artelanen fitxak, jarduerak, erakusketak eta artxiboko 

erregistroak. Artxiboak publikoari eskaintzen dizkion baliabideek egoki funtziona dezaten, 

ezinbestekoa da etengabe berraztertzea katalogazio-arauak eta dokumentuak aurkitzea 

ahalbidetzen duten sarrera-puntuak. Dokumentuen eskuragarritasunari dagokionez, artxiboa 

gako-hitzak aztertzeko prozesuan dago gaur egun. Proiektu horri hainbat unetan heldu zaio, 

baina oraindik bide luzea du aurretik.  


