
ARTE GARAIKIDEKO DOKUMENTAZIO ZENTROEN XI. TOPAKETAK 

Artxiboak eta dokumentu-funtsak museoetan eta ondare-erakundeetan 

 
2002. urteaz geroztik eta bi urtez behin, Arte Garaikideko Dokumentazio Zentroen Topaketak 

antolatzen ditu Artium Museoak. Dokumentazio-zentroek informazioa kudeatzeko eta 

hedatzeko estrategia berriei dagokienez duten zeregina aztertzeko eta, era berean, 

komunikazio-teknologiak zentro horien arteko lankidetza-programak bultzatzeko erabiltzeko 

foro bat sortzeko sortu ziren topaketa horiek. 

 

Edizioz edizio, informazioaren profesionalek esperientziak trukatzeko, kudeaketa-estrategia 

berriei buruzko gogoeta egiteko, eztabaida sortzeko eta lankidetza-ekintzak sustatzeko esparru 

izan dira topaketa horiek, ikerketa bultzatzen eta gizartearen premiekin bat datozen kalitatezko 

produktuak eta zerbitzuak eskaintzen laguntzeko. 

 

Aurtengo edizioan, besteak beste, ondare-zentroetako proiektuak garatzeari, artxibo eta 

bilduma berezien kudeaketari, informaziorako sarbide integralari eta dokumentu-funtsetako 

genero ikuspegiari helduko zaie. 

 

 

Programa 

 
Azaroaren 10ean 

 

09:00-09:30 Harrera: akreditazioa eta dokumentazioa banatzea 

 

09:30-09:40 Irekiera ekitaldia 

 

09:40-10:15 Euskal Emakume Artisten Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa eta artxibo 

eta funts dokumentalak Artium Museoan 

 

Elena Roseras Carcedo 

Artium Museoko Liburutegi eta Dokumentazioaren arduraduna  

 

10:15-11:00 Artxibogintza feminista eraikitzen: genero-ikuspegia museoetako 
artxiboetan 
 
Olimpia López Rodríguez 
Galiziako Xuntako Artxiboetako Goi Mailako Fakultatiboa 
 

11:00-11-45 

 

Diseinu-artxiboak Bartzelonako Diseinuaren Museoan: erronkak eta 
aukerak 
 
Albert Díaz Mota 
Dokumentazio Zentroaren burua. Bartzelonako Museu del Disseny  
 



María José Balcells 
Dokumentu-funts historikoen arduraduna. Bartzelonako Museu del Disseny 
 

11:45-12:15 Atsedenaldia 
 

12:15-13:00 Espainiako Liburutegi Nazionala digitalizatzeko prozesua 
 

Alicia Pastrana García 

 
Espainiako Liburutegi Nazionaleko Bilduma Digitalen Arloko burua 
 

13:00-13:45 Chillida Leku museoan CollectiveAccess ezartzea: museoak kudeatzeko 
programa bat eguneratzearen erronkak eta zailtasunak 
 

Nausica Sánchez 
Hezkuntza- eta Ikerketa-arduraduna – Chillida Leku museoa 
 
Ixiar Iturzaeta 
Artxiboaren eta Liburutegiaren arduraduna - Chillida Leku museoa 
 

13:45-14:15 Goizean jorratutako gaien inguruko eztabaida  
 

16:15-17:00 Bilduma bereziak eta artxiboen aurkikuntza Getty Ikerketa Institutuan 
 
Andra Darlington 
Bilduma Berezien Kudeaketako burua, Getty Ikerketa Institutua 
 
(online) 
 

17:00-17:45 

 

Ondare digitalizatua partekatuz eta hartaz gozatuz: museoen eta kultura-
erakundeen funts digitalak aurkeztu eta bistaratzeko eta haietaz 
gozatzeko teknikak 
 
Ana Martí Testón 
 
Valentziako Unibertsitate Politeknikoko irakaslea eta REMED Museoen eta 
Estrategia Digitalen Sarearen zuzendaria 
 

17:45-18:15 

 

Arratsaldean jorratutako gaien inguruko eztabaida  
 

18:30 Artium Museoaren bisita gidatua 

 

 
Azaroaren 11n 

 

09:30-10:15 

 

Artxibo pertsonalak eta bilduma dokumentalak Pradoko Museo 
Nazionalaren Artxiboan: antolaketa, kudeaketa eta zabalkundea 
 
Yolanda Cardito Rollán 



Pradoko Museo Nazionalaren Artxiboko kudeaketa-teknikaria 
 

10:15-11:00 

 

Artxiboak eta dokumentu-funtsak Reina Sofia Museoko Liburutegian 
 
Laura Pelayo González 

Artearen Historian eta Teorian doktorea, Reina Sofía Museoko Liburutegi eta 
Dokumentazio Zentroko liburutegi-fakultatiboa 
 

11:00-11:45 PHOTO▪ARABA: lehendabizi zabalkundea eta gero gainerako guztia  
 
Jose Antonio Sainz Varela 

Arabako Foru Aldundiko Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko 

Zerbitzuaren burua 

 

11:45-12:15 
 

Atsedenaldia 

 

12:15-13:00 Dokumentazioa, funtsezko pieza Ondare Bildumak Gordailuan edukitzeko 
 
Silvia Rodríguez 

Dokumentazioaren eta Inbentarioaren arduraduna 

Gordailuren eta Museoen Zerbitzua 

 
Irene Cardaba 

Zaharberritze eta kontserbazio-arduraduna  

Gordailuren eta Museoen Zerbitzua  

 

13:00-13:45 Arte-museoetako artxiboak, «litezkeen ibilbideetarako makinak»  
 
Pilar Cuerva Castillo 

Ikerketa eta Ezagutza Zentroaren (CREC) burua 

 

13:45 -14:15 Arratsaldean jorratutako gaien inguruko eztabaida  
 

14:15 Jardunaldien itxiera 

 

 

 
Artium Museoko Emanaldi aretoa 

Tel.: 945209008/945209012 

Topaketen prezioa: 40 € (publiko orokorra) - 20 € (agiridun ikasleak eta Museoaren Adiskideak) 
 
Izen-ematea: biblioteca@artium.eus  helbide elektronikoan, izen-abizenak eta 
harremanetarako telefonoa emanez. 
 

mailto:biblioteca@artium.eus


  Elena Roseras 

 

Geografian eta Historian lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatean, Dokumentazioan 

lizentziaduna UOCen (Universitat Oberta de Catalunya), Bibliotekonomian masterra UPV-EHUn 

eta Informazioaren eta Ezagutzaren Gizartean masterra UOCek emana. 

Hainbat erakundetan lan egin du, hala nola Sancho el Sabio Fundazioan eta Eusko Jaurlaritzako 

Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Liburu eta Liburutegien Zerbitzuan. 

2001. urteaz geroztik, Artium Museoako, Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoko Liburutegi 

eta Dokumentazio Zentroaren arduraduna da. Artium Museoaren lantaldeko kide gisa, 2002. 

urteaz geroztik, Arte Garaikideko Dokumentazio Zentroen Topaketak koordinatzen ditu bi urtez 

behin. ALIADAren zuzendaritza teknikoa eraman du Museoan. ALIADA Europako Batzordearen 

Zazpigarren Esparru Programak finantzatutako ikerketa-proiektua da, eta partzuergo batek 

sustatzen du. Memoriaren erakundeak, liburutegien eta museoen kudeaketa-sistemen 

hornitzaileak eta web semantikoaren teknologian adituak ordezkatzen dituen diziplinarteko 

talde batek osatzen du partzuergo hori. 

ALDEEren (Artxiboen, Liburutegien eta Dokumentazio Zentroen Profesionalen Euskal Elkartea) 

Zuzendaritza Batzordeko kidea izan zen 2013-2018 bitartean, eta FESABIDen (Artxibistika, 

Bibliotekonomia, Dokumentazio eta Museistika Elkarteen Espainiako Federazioa) Batzordearen 

kidea 2014-2018 bitartean. 

Berrikuntzaren kudeaketarekin eta informazio- eta dokumentazio-zerbitzuekin lotutako 

argitalpenak koordinatu ditu. Argitalpen espezializatuetarako hainbat artikuluren egilea da, eta 

txostengile gisa nazioko eta nazioarteko hainbat kongresutan parte hartu du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Euskal Emakume Artisten Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa eta artxibo eta funts 

dokumentalak Artium Museoan 

 

 
Artium Museoaren, Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoaren Euskal Emakume Artisten, 

Praktika artistikoen eta Artearen Teoria feministen Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa, 2021eko 

martxoan inauguratua, euskal artisten ekoizpenean, haien lanen eta artxiboen dokumentazioan 

eta ekoizpen horiek nazioarteko korronte artistikoekin duten etengabeko elkarrizketaren 

emaitza gisa ulertzen espezializatutako gunea da. Era berean, zentroak museoko bilduman eta 

erakusketa-programetan dauden artisten ekoizpenak dauzka bere funtsetan. 

Euskal Artisten Ikerketa eta Dokumentazio Zentroari loturik —eta artxiboei eta dokumentu-

funtsei dagokienez—, ikerketa-proiektuak garatu, memoria zaindu eta arte garaikidearen 

esparruan ezagutza sortzeko zeregina dago. Zehazki, XX. mendearen 50eko hamarkadaren 

erdialdetik gaur egunera arte Euskal Herrian garatu diren egileei eta praktika artistikoei 

dagokienez. 

 

Artxibo horiekin etengabe lan egitea arlo horretan diharduten erakundeen beharra eta 

erantzukizuna da, eta praktika horri heldu behar zaio dagoen ezagutza areagotzeko, eskuragarri 

dauden tresnekin zabaltzeko eta haien memoria zaintzeko 

 

Proiektu honen bidez, lankidetza-sare bat sortu nahi da inplikatutako artista eta egileekin, 

esperientzien eta ezagutzen trukea bultzatzeko eta ondare artistiko, bibliografiko eta 

dokumentalaren proiekzioa errazteko Euskal Herriko kulturaren egungo testuinguruan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Olimpia López 

 

Zuzenbidean lizentziaduna Deustuko Unibertsitatean. 

Galiziako Xuntako Artxiboetako Goi Mailako Fakultatiboa, gaur egun Lugoko Lurralde Artxibo 

Orokorrean dihardu. 

BAMAD-Galiciaren kidea da, eta gaur egun haren lehendakaria, eta baita Olga Gallego 

Fundazioaren patronatuarena eta Consello da Cultura Galegako Ondare eta Kultura Ondasunen 

Atalarena ere. 

Artxibogintzarekin, artxiboekin eta genero-ikuspegiarekin edo dokumentu-iturriekin lotutako 

hainbat lan argitaratu ditu. Artxiboei eta genero-ikuspegiari buruzko azken argitalpenen artean 

ondokoak aipa daitezke: Los archivos y las personas: la pandemia, una oportunidad, 2020an 

Tábula aldizkariaren 23. alean argitaratua; Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. Unha 

perspectiva de xénero e feminista (Santiago: Consello da Cultura Galega, 2019); Arquivos 

públicos: procesos de traballo e visibilidade das mulleres. A cara oculta da Lúa. IV Xornadas de 

Xénero e documentación-eko (2017) txostena; Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado 

da cuestión desde Galicia, Consello da Cultura Galega; Os arquivos municipais de Galicia e os 

profesionais : onde están , onde estamos, en las II Xornadas Olga Gallego de Arquivos: Os 

arquivos de administración local: política, planificación e sistemas fronte ao cambio (2017). 

 

 

Artxibogintza feminista eraikitzen: genero-ikuspegia museoetako artxiboetan 
Olimpia López 

 

Esan al genezake artxiboak ikusmolde patriarkal baten gainean eratu direla? Galdera horri 

erantzunak aurkitzea izango da testu honen abiapuntua, eta artxibogintzaren berezko teknikek 

emakumeen ikusezintasunean nola lagundu duten aztertuko du. Emakumeei artxiboetan 

zentraltasuna eman diezaieketen formulazio teorikoaren eta artxibo-praktikaren ikuspegi 

berriak bilatzea izango da helburu nagusia. 

Ikuspegi berriak museoetako artxiboetara egokitzeko proposamenak izango dira lan honen 

muina, eta artxibo-prozesuak, legeria, plangintza, prestakuntza edo lan-sistemak berrikustea 

ekarriko dute, beharrezkoa baita tesi eta aplikazio berriak formulatu ahal izateko, joera 

androzentrikoak zuzentzeko eta artxibistika feminista berria moldatzeko. Azterlan honek 

ondorio batzuk atera beharko ditu, museoetako artxiboak zeharkako ardatz eta eragile nagusi 

nola bihur daitezkeen —genero-ikuspegia txertatzean—, museoak bidezko memoria bat 

zaintzeko zentro bihurtzeko. 

 

 



 

 Albert Díaz Mota 
 
Bibliotekonomian diplomatua Bartzelonako Unibertsitatean (UB), Dokumentazioan lizentziatua 
Kataluniako Oberta Unibertsitatean (UOC), eta Unibertsitate arteko masterra Kultur Kudeaketan 
(UOC eta Universitat de Girona-UdG). Kudeaketa publikoarekin lotutako graduondoko ikasketak 
egin ditu. Ia 20 urte daramatza Bartzelonako Museu del Disseny museoko Dokumentazio 
Zentroan lanean. Zentro hori sortu zenetik buru izan da, eta udal museoetako liburutegiak batu 
ditu harekin. Gainera, jatorri publiko eta pribatuko hainbat dokumentu-funts bildu ditu. 
 
Kokagune horretatik, hainbat proiektu bultzatu eta gidatu ditu, hala nola, «Ezagutza-guneak» 
(museoko aldi baterako erakusketetan txertatutako liburutegi-zerbitzuak), «Diseinuaren ahozko 
memoria» edo wikipedia proiektua, zeina Wikimedia Foundation-ek aitortu baitu 2015ean 
mundu mailako hezkuntza-sektorean garrantzitsuenetako bat dela. Era berean, museoan 
kontserbatutako diseinatzaileen eta enpresen artxiboak irakaskuntzan erabiltzea sustatu du, eta 
Sormenari eta Joerei buruzko Jardunaldiak bultzatu eta koordinatu ditu museoan bertan. 
 
Col Legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunyaren batzarreko kidea izan da, eta 
Intensivos digitales izeneko jardunaldien koordinatzailea, bilduma digitalekiko esperientziak 
trukatzeko jardunaldiak UBko Informazio eta Ikus-entzunezko Baliabideen Fakultatean. 

 
 

 María José Balcells 
 
Artearen Historian lizentziatua eta dekorazio arteen eta diseinuaren historian graduondokoa 
Bartzelonako Unibertsitatean. Arte garaikidean eta diseinuan espezializatu da. 
 
Gaur egun, dokumentu-funts historikoen arduraduna da Bartzelonako Museu del Disseny-ko 
Dokumentazio Zentroan, eta, bertan, hainbat proiektu bultzatu ditu, esate baterako 
«diseinuaren ahozko memoria» izeneko bat; besteak beste, diseinatzaileen eta museoko 
bildumetako objektuekin lotutako beste eragile batzuen lekukotza jasotzen du, edo «objektu 
estekatuak» izeneko web-ataria (museoko katalogo batzuetako eta besteetako datuak 
(artxiboa, museoa eta liburutegia) eta objektu digitalen beste multzo batzuk konbinatzen 
dituen kontsulta-ingurunea). 
Asociación para el Estudio del Mueble elkarteak argitaratzen duen Estudi del moble aldizkariaren 
argitalpen batzordeko kidea da. Diseinuaren arloan, Sillipedia, 101 historias de sillas, Diseño y 
franquismo edo Experimenta aldizkaria argitalpenetarako idatzi du, eta ADI FADek ematen 
dituen 2022ko Diseinuko Delta Sarien batzordeko kidea izan da. 



 
Diseinu-artxiboak Bartzelonako Diseinuaren Museoan: erronkak eta aukerak  

Albert Díaz Mota eta María José Balcells 

 

Bartzelonako Museu del Dissenyko Dokumentazio Zentroak artxibo-zentro eta dekorazio- eta 

diseinu-arteetan espezializatutako liburutegi eginkizunak biltzen ditu. Museoko bildumak 

osatzen dituzten piezak dokumentatzen laguntzeko biltzen ziren hasiera batean diseinuarekin 

lotutako enpresa, profesional edo erakundeetatik zetozen dokumentu-funtsak. Duela ia 10 

urtetik hona, funts horiek sistematikoki sartzen dira, ikerketa errazteko eta bultzatzeko eta 

objektuak hobeto ulertzen laguntzeko. Museo-testuinguruak erraztu egiten du bildumak 

osatzen dituzten objektuen eta dokumentazio-zentroak kudeatzen dituen baliabide 

bibliografiko eta dokumentalen arteko elkarrizketa, horiei guztiei balioa ematen lagunduz, 

museoari prozesuak esploratu eta erakusteko asmoan lagunduz, edo, azken batean, how things 

are made erakutsiz. 

 

Artxiboak funtsezko faktoreak dira diseinuaren historialarien eta teorikoen lanean, lehen 

mailako iturri horietatik abiatuta gara baititzakete beren ikerketak. Dokumentuek aukera 

ematen diete datuak aurkitzeko edo alderatzeko, zalantzak argitzeko eta ekoizleen ezagutzan 

sakontzeko. Diseinatzaileentzat, dokumentazio hori inspirazio-iturri eta jakintza praktiko bat da, 

eta, horregatik, azterlan historiko berriak, diseinuaren teoria berriak eta are produktu berriak 

pizteko gai da dokumentu-funtsen ezagutza eta azterketa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Alicia Pastrana García 

Alicia Pastrana García Espainiako Liburutegi Nazionaleko Bilduma Digitalen Arloko burua da. 

Arabiar Filologian lizentziatua, Liburutegi, Artxibozain eta Arkeologoen Teknikarien Kidegokoa 
da 2006tik. Espainiako Liburutegi Nazionalean Liburutegi Dokumentazioko Atalean, Web 
Koordinazio Zerbitzuan eta Online Argitalpenen Kudeaketa Arloan jardun du. 

2017. urteaz geroztik, Liburutegi Nazionalean bilduma digitalen kudeaketan aritu da buru-
belarri. Hasiera batean, onlineko argitalpenen bildumaren arduraduna zen; artxibatutako 
webguneek (Espainiako Webaren Artxiboa) eta euskarri ukiezineko argitalpen elektronikoek edo 
euskarri digitalean jaiotakoek osatzen zuten bilduma hori. 2020. urtearen amaieran, onlineko 
argitalpenen bilduma eta funts digitalizatuen bilduma batzen dituen Bilduma Digitalen Arloa 
sortu zenean, Liburutegiaren digitalizazio-proiektuen kudeaketa, haren sarrera-ataria, 
Liburutegi Digital Hispanikoa eta erakundeen zaintza-politika gehitu zitzaizkion haren 
eginkizunei. 

Espainiako Liburutegi Nazionala digitalizatzeko proiektua 
Alicia Pastrana García 

 

Espainiako Liburutegi Nazionalak hamarkada bat baino gehiago darama ondare digitalaren 
bilduma bat sortzeko ahaleginean, ezagutzaren hedapena eta kulturaren demokratizazioa 
bermatzeko. Bilduma hau Liburutegiaren funtsak digitalizatuz eta onlineko argitalpenak edo 
argitalpen digitalak sartuz joan da osatzen. 

Liburutegia digitalizatzeko proiektuak eta digitalizatu beharreko materialen hautaketak bi 
helburu nagusi izan dituzte: batetik, informazioaren eta bilduma bibliografikoen ezagutza eta 
berrerabilera zabaltzea; eta, bestetik, materialen kontserbazioa, jatorrizkoak manipulatzea 
saihestuz. 

Bilduma digitalizatuak aldi, diziplina eta dokumentu-mota guztiak hartu ditu pixkanaka, 
Liburutegiko bildumen aniztasuna eta aberastasuna islatuz: liburu inprimatuak, eskuizkribuak, 
marrazkiak, grabatuak, liburuxkak, kartelak, argazkiak, mapak, atlasak, partiturak, prentsa 
historikoa eta soinu-grabazioak. 

Digitalizazio lana, gaur egun, Liburutegiaren beste zeregin bat da, bere laborategiari esker. 
Kanpoko erakundeek finantzatutako digitalizazio masiboko proiektu puntualekin osatzen da, eta 
horrek digitalizatu beharreko bildumaren irismena nabarmen zabaltzea ahalbidetzen du. 

Eduki hori guztia modu unibertsalean eskaintzen da Liburutegi Digital Hispanikoaren atarian. 



 Nausica Sanchez 

 

Nausica Sanchez (Irun, 1977) historian lizentziatua eta Kultura Ondarean espezializatua, 

Deustuko Unibertsitatean Kultur Kudeaketan graduondokoa eta Zaragozako Unibertsitatean 

Museoetako Hezkuntzan graduatua. 2002an Chillida Leku Museoaren hezkuntza-arloan hasi zen 

lanean, eta 2004an artistaren dokumentazio-zentroaren ardura hartu zuen, artxiboa eta 

liburutegia koordinatuz. Eskultoreari buruzko hainbat erakusketa eta argitalpenetarako 

ikerketak egin ditu. 2018ko azarotik museoko Ikerketa eta Hezkuntza Saila zuzentzen du. 2019an 

zentroa berriro ireki denez, hezkuntza-arloa jarri du abian, kultura- eta hezkuntza-programazioa 

diseinatuz. 

 

Ixiar Iturzaeta 

 

Ixiar Iturzaeta (Villabona, 1992) Salamancako Unibertsitatean Informazioan eta 

Dokumentazioan graduatu zen, eta Liburutegi eta Ondare Bildumetan master bat egin zuen 

Bartzelonako Unibertsitatean. Hainbat arlotako erakundeetan egin ditu praktikak, hala 

artxiboetan nola liburutegietan, Salamancako Katedraleko artxibategian, Bartzelonako 

Abokatuen Elkargo Ohoretsuko liburutegian, Pompeu Fabra Unibertsitateko liburutegian edo 

Donostiako Udaleko artxiboan. 2015 eta 2019 artean, artxiboko ikuskatzailearen laguntzailea 

izan zen Deloitte aholkularitza-enpresan, Bartzelonako egoitzan. 2019tik Chillida Leku museoko 

artxibo eta liburutegiaren arduraduna da, eta Eduardo Chillidaren ondare artistiko eta 

dokumentala kontserbatzeaz, erakusteaz, ikasteaz eta zabaltzeaz arduratzen da. Gainera, 

artxiboa eta liburutegia eguneratu eta XXI. mendeko beharretara egokitzeko erronkari egin 

behar dio aurre, eskultorearen erreferentzia-leku izan daitezen, arte munduko ikertzaile, artista 

eta adituentzako gune irekia. 

 

 



Chillida Leku museoan CollectiveAccess ezartzea: museoak kudeatzeko programa bat 
eguneratzearen erronkak eta zailtasunak 
Nausica Sanchez eta Ixiar Iturzaeta 

 

Eduardo Chillidaren artxiboa eta liburutegia artistaren lan artistikoarekin batera jaio zen. 

Urteetan zehar, Maeght Galeriako arduradunek hasitako artxiboaren antolaketa hainbat 

eskuetatik pasatzen joan zen, 80ko hamarkadaren hasieran eskultorearen familia kudeatzen hasi 

zen arte. 2000. urtean Chillida Leku museoa irekitzearekin batera, Access-en ad hoc programa 

bat diseinatu zen, «Obra» izenekoa, artxiboa informatizatzeko eta obrari eta liburutegiari 

buruzko dokumentazio guztia eskuragarriago egiteko. Museoaren eguneroko lanari lotutako 

behar eta eskakizun berriek behartzen dute artistaren zuzendaritza eta ondorengotza bere obra-

programa eguneratzea planteatzera. 2020. urtearen amaieran, Ibaiscanbit enpresarekin batera, 

software libreko museoak kudeatzeko programa berri bat ezartzen hasi zen, CollectiveAccess 

izenekoa. Horrekin datu-basea modernizatu eta eguneratzeko prozesu bat hasi zen, obrei, 

liburutegiari, artxiboari, hemerotekari edo Chillida Leku museoa osatzen duen kontaktuen 

agendari buruzko informazio guztia biltzen duena. 

Access osatzen duten tauletan jasotako informazio guztiaren azterketa xehatua egin da, migratu 

beharreko eremuak eta CollectiveAcces osatzen duen egituran duten baliokidetasuna 

definitzeko, eta, horrez gain, museoko langileen eguneroko lanerako beharrezkoak diren datuen 

fitxak eta irteerak sortu dira. Era berean, lehen informaziorik ez zuten eta informazioa bilatzea 

zailtzen zuten autoritate, gai eta abarren normalizazioan lagunduko duten zerrendak eta 

hiztegiak sortzea ezarri da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Andra Darlington 

 
Andra Darlington Getty Research Institute-ko (GRI) Bilduma Berezien Kudeaketako zuzendaria 

da. Bertan, erregistroak, katalogazioa, artxiboen prozesamendua eta metadatu digitalak, 

sarbidea eta babesa gainbegiratzen ditu. Gaur egun duen postua hartu aurretik, artxiboak 

katalogatzen eta prozesatzen aritu zen GRIn, Stanfordeko Unibertsitatean, San Diegoko 

Kaliforniako Unibertsitatean eta Kalifornia Hegoaldeko Unibertsitatean. MLIS bat eta master bat 

ditu artearen historian, eta eskolak eman ditu Kaliforniako Unibertsitateko Bibliotekonomia eta 

Informazio Zientzien graduondoko programan, Los Angelesen. Artisten artxiboekin, artxiboen 

kudeaketarekin eta bilduma berezien administrazio arduradunarekin lotutako gaiak aurkeztu 

ditu. 

 

Bilduma bereziak eta artxiboen aurkikuntza Getty Ikerketa Institutuan 

Andra Darlington 

 

Getty Research Institute (GRI) erakundearen bilduma bereziak XV. mendetik gaur egunera 

arteko material bakanez osatuta daude: liburu arraroak, grabatuak, marrazkiak, argazkiak, ikus-

entzunezko materialak, arte-material anitzak eta artisten, martxanteen, bildumagileen, 

komisarioen, kritikarien eta arte-historialarien artxiboak. Hitzaldi hau GRIko bilduma berezien 

artxiboetan oinarrituko da. Bilduma horien artean material eta formatu ugari daude: artisten 

gutunak eta zirriborroak, kontabilitate-liburuak eta martxanteen argazkiak, arkitektoen maketak 

eta diseinuen erregistro digitalak. Arte garaikidearen artxiboak dira askotan artelan iragankor 

eta ukiezinak erregistratzen dituzten bakarrak. Banakako artxiboak funtsezkoak izan arren 

artearen ikerketa historikorako, beren osotasunean arte-eragin eta -mugimenduen, sare 

sozialen eta artearen merkatuaren ikuspegi zabala eskaintzen dute. Hala ere, askotan zaila 

izaten da fitxategi handien arteko loturak ezartzea, nahasgarriak eta nabigatzeko zailak izaten 

baitira. Hitzaldi honetan GRIk baliabide horiek kudeatzeko dituen ikuspegiak aurkeztuko dira, 

baita aurkikuntza lokalaren eta globalaren aurrerapena eta bildumen arteko loturen erraztasuna 

ere. Liburutegien eta artxiboen metodo tradizionalez gain, ordenagailu bidezko ikusmenarekin 

egindako esperimentuak, crowdsourcing eta aurkikuntza hobetzeko estekatutako datuak ere 

jorratuko dira hitzaldian. 

 

 

 

 

 



 Ana Martí Testón 

 

Valentziako Unibertsitate Politeknikoko irakaslea eta ikertzailea. Ikus-entzunezko Komunikazio, 

Dokumentazio eta Artearen Historia Sailekoa (DCADHA) eta Diseinu eta Fabrikazio Institutukoa 

(IDF) da. Kultura eta Komunikazio Industrietan Doktoretza, Kultura Kudeaketan Masterra eta 

Argazkigintzan Masterra ditu; Arte Ederretan lizentziatua da. 

 
Museoentzako eta kultura-erakundeentzako estrategia digitalak dira haren ikerketa-esparrua, 

eta erabiltzaile-esperientzietan, errealitate mistoan eta 4.0 teknologian espezializatu da. 

Hainbat kongresu eta hitzalditan parte hartu du hizlari gisa. Era berean, hainbat ikerketa-

proiektu garatu ditu, erakusketen komisariotza egin du eta epaimahaikide izan da lehiaketa eta 

jaialdietan. Nazioarteko hainbat sare eta ikerketa-taldetan ere parte hartu du, ondokoetan, 

esate baterako: MCN, Museum and Computer Network; IPRN, International Photographers and 

Researchers Network; EDA, European Daguerreotype Association edo ENMAP, European 

Network of Master Studies in Photography. 

 

Gaur egun, REMED Museoen eta Estrategia Digitalen Sarearen koordinatzailea da, eta 

dagoeneko 900 bazkide baino gehiago ditu Espainian eta Latinoamerikan. EHUko Diseinu eta 

Fabrikazio Institutuaren CIMED Kongresua eta Museologia Esperimentaleko Hub (HUME) ere 

zuzentzen ditu. Gainera, ANEF Argazkigintza Irakasteko Elkarte Nazionalaren presidentea da. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anmartes/  

Twitter: https://twitter.com/Ana_Marti_ 

Instagram: https://www.instagram.com/anateston/ 
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Ondare digitalizatua partekatuz eta hartaz gozatuz: museoen eta kultura-erakundeen funts 
digitalak aurkeztu eta bistaratzeko eta haietaz gozatzeko teknikak 
Ana Martí Testón 

Eduki kulturalak digitalizatzeko eta bistaratzeko gailu berriei esker, museoek eta erakundeek 

aukera berri bat dute publikoetara hurbiltzeko, esperientzia esanguratsuak eskainiz bai 

Interneten bai museoan bertan. 

Eskanerrek, errealitate birtual eta areagotuko gailuek eta egungo beste bitarteko digital batzuek 

modu ludiko eta erakargarrian eskaintzen dituzte edukiak, erakusketa-espazio fisikoan edo 

digitalean informazio digitala modu naturalean sartzea ahalbidetzen duten esperientzia 

errebelatzaileak sortuz, interaktibitatea eta parte-hartzea sustatzen duten narratibak sortuz. 

Hitzaldi honetan, ideiak eta kontzeptuak transmititzeko edo, besterik gabe, gozamena 

eskaintzeko bitarteko teknologiko digitalak modu eraginkorrean erabiltzen dituzten erakundeen 

arrakasta-kasuak komentatuko dira. Hori guztia Museologia 4.0ren, museologiaren adar 

berritzat jotzen dugunaren parte da, bisitarien beharretara modu adimentsuan egokitzen diren 

esperientziak diseinatzeko gai dena, eta bitarteko digital desberdinak erabiliz elkarrekintza 

ahalbidetzen duena. 

COVID-19ren pandemiak prozesu horiek azkartu ditu museo askotan, eta REMED Museoen eta 

Estrategia Digitalen Saretik ikusi dugu nola inprobisatu den, eta, aldi berean, lehen pentsatu ere 

egingo ez ziren hainbat metodologia probatu diren. Azterketa horren eta esperimentazioaren 

ondorioz, frogatuko da badirela kasu funtzional eta praktika errealak museoetan jada erabil 

daitekeen metodologia zehatz bat garatzea lortzen dutenak. Horrelako jarduerek erakunde 

horien funtsa berreskuratzea lortzen dute, beste pertsona batzuekin harremanak izateko eta 

ondarearekin esperientzia zuzena eta aberasgarria izateko leku sozialak diren aldetik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Yolanda Cardito 

 

Artearen Historian lizentziatua Madrilgo Unibertsitate Autonomoan, eta Historia eta 

Dokumentu Ondarearen Tratamenduan eta Kudeaketan Graduondokoa Alcalá de Henaresko 

Unibertsitatean. 1998tik Aurrera artxiboen munduari lotuta, Guadalajarako Udal Artxiboan hasi 

zen lanean, eta hainbat proiektu dokumentaletan parte hartu du: Madrilgo Merkataritza 

Ganberako Artxiboan, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioko Liburutegien Informazio 

Dokumentaleko Zentroko Artxiboan, Armadaren Museoko Artxiboan, Trenbideen Fundazioan, 

Artxibo Historiko Nazionalean eta Liburutegi Nazionaleko Artxiboan. 2010az geroztik, Pradoko 

Museo Nazionaleko Artxibo Historikoaren eta Artxibo Digitalaren arduraduna da (2018), eta 

«Prado Efímero» web mikrositearen artxibo atalarena ere bai (2019). 

Bere argitalpenen artean, Enrique Pérez Boyerorekin elkarlanean egindako «Inventario del 

fondo documental de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos: series de actas, 

expedientes de sesiones y actas del Consejo Asesor» aipa daiteke, Espainiako Liburutegi 

Nazionalak 2016an argitaratuta. 

Ana Martín Bravo; Yolanda Cardito Rollán: «La difusión de los fondos del archivo del Museo del 

Prado», Actas del V Congreso de Archiveros de Extremadura: Difundiendo el Patrimonio 

Documental. Balduque, Boletín semestral de la Asociación de Archiveros de Extremadura, 

2019ko abendua 16. zk. 

«El Archivo del Museo Nacional del Prado: Memoria de una institución con doscientos años de 
historia», Boletín ANABAD. LXIX (2019), 4. zk., urria – abendua. Pradoko Museo Nazionalaren 
Bigarren Mendeurrenari eskainia. 
 

 

 

 

 

 



Artxibo pertsonalak eta bilduma dokumentalak Pradoko Museo Nazionalaren Artxiboan: 
antolaketa, kudeaketa eta zabalkundea 
Yolanda Cardito 

 

Azken hamarkadetan, Prado Museo Nazionalak dokumentu-bildumak bere artxiboan sartzea 

sustatu du, dohaintza eta erosketen bidez. Dokumentu horien garrantzia Artearen Historiako 

artista nabarmenen lekukotza pertsonal eta profesionalak ematetik harago doa, arte-

sorkuntzaren uneak nola izan ziren argudiatzen dute eta beren lanen ekoizpenari balio erantsia 

ematen diote. 

Bilduma guztiek dokumentu-tipologia komuna dute, eta artxibo-irizpide berari jarraiki 

multzokatu dira. Alde batetik, epistolarioetan aurkezten ditugu kulturako pertsonaiekin, 

senideekin edo lagunekin izandako komunikazioak; bigarren atal bat artistaren eguneroko 

bizitza eta bizitza pertsonala islatzen duten dokumentuei buruzkoa da, eta, hirugarrenik, funtzio-

dokumentazioa nabarmentzen dugu, pertsonaiaren alderdi artistikoaren isla dena. 

1995az geroztik, Madrazo familiaren dokumentu-multzoa kudeatzen dugu. Dokumentu horiek 

2.700 dokumentu baino gehiago dira, José de Madrazoren eta haren seme Federicoren 

harreman pertsonal eta familiarren emaitza. Dokumentu horiek, XIX. mendeko arte- eta kultura-

arloari ez ezik, museoaren zuzendaritza-eremuari ere lotuta daude, hamarkada luzez izan 

baitzuten kargu hori. 

Valentín Carderera, Salvador Viniegra, Cecilio Pla, Enrique Simonet eta, duela gutxi, Miguel 

Blayren artxibo pertsonalaren zati garrantzitsu bat ere sartu dira, balio artistiko handikoa, bere 

lanen argazki ugariengatik eta artista talde bikain batekin duen harremana erakusten digun 

gutun bilduma oparoagatik. 

Horrekin batera, aipatzekoa da Jose Maria Cervellók bere bizitzan zehar bildu zuen bilduma, 

2003an gure funtsei gehitu zitzaiona eta XVI. mendeko dokumentuek aberasten dutena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Laura Pelayo González  

 

Laura Pelayo González Artearen Historian eta Teorian doktorea da Madrilgo Unibertsitate 

Autonomoan, 2016an La influencia del art brut en Niki de Saint Phalle: un análisis de su 

producción artística a partir de la inocencia, la expresión (y rebelión) del trauma, la locura y la 

utopía arquitectónica doktorego tesia defendatu zuenetik. Bere ikerketak batez ere Espainian 

eta Frantzian egin ditu, praktika artistiko garaikideen hainbat alderditan oinarrituta. Horien 

emaitzak argitalpenen eta hitzaldien bidez zabaldu dira, hainbat erakunderekin lankidetzan 

(Madrilgo Udala, CDAN, Centre Pompidou, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa, Santiago de 

Compostelako Unibertsitatea, Universitat Jaume I, etab.). Era berean, 2018. Urteaz geroztik 

Valladolideko Unibertsitateko Artxibo, Liburutegi eta Museoen Laguntzaileen Kidegoko kide da, 

eta, 2019. Urteaz geroztik, Estatuko Administrazio Orokorreko Artxibozainen, Liburutegien eta 

Arkeologoen Kidegoko kide ere bai. 

 
Gaur egun, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofíako Liburutegi eta Dokumentazio Zentroko 

liburutegietako fakultatibo gisa dihardu. Erakunde horretan, hainbat liburutegi-zerbitzu 

koordinatzeaz eta hedatzeaz arduratzen da. Bere garapen profesionala eta ikerketak, une 

honetan, artisten, kritikarien eta arte-galerien artxiboak eta dokumentu-funtsak kudeatzera 

bideratuta daude batez ere, eta horiek eskuratzea, aztertzea, zabaltzea eta ikertzaileen eta 

interesa duten herritarren esku jartzea sustatzen du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artxiboak eta dokumentu-funtsak Reina Sofia Museoko Liburutegian 
Laura Pelayo González 

 

Hitzaldi honen helburua bikoitza da: batetik, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofíaren 

Liburutegiko artxiboen eta dokumentu-funtsen kudeaketan izandako esperientziak partekatzea, 

eta, bestetik, eguneroko jardunean sortzen ari diren funtsezko gaiei buruzko hausnarketa egitea, 

kulturaren eta jakintzaren esparruetarako funtsezkoak diren zenbait kontzepturi loturik. 

Hurrengo orrialdeetan artxiboak eta dokumentu-funtsak igarotzen diren faseak aztertuko 

ditugu, material horiek erakundeari eskaintzen zaizkionetik zentroko bildumaren parte izatera 

igaro eta publikoari eta interesa duten adituei zabaltzen zaizkien arte. Aurre egin beharreko 

erronka batzuk ikusiko ditugu, eta agerian geratuko da, gure kasuan behintzat, tradizio 

desberdinen mugetan kokatzen garela maiz: liburuzainenak, artxibozainenak eta, neurri batean, 

museoetako espezialistenak. Esparru eta teknika horien mugetan barrena egiten den ibilbide 

honek arreta gure kulturaren funtsezko kontzeptuetan jartzera eramango gaitu, hala nola artea, 

dokumentua, historia edo memoria. Beraz, espero dugu txosten honekin bide bat partekatzea, 

eguneroko lanaren esperientziatik abiatuta artxibo eta funts jakin batzuekin, murgildurik gauden 

tradizioen oinarrietako batzuk hausnartzeko eta zalantzan jartzeko; izan ere, gure egunerokoan 

tradizio horiek sendotu edo pitzatu egiten ditugu, agian ezjakinean izanda ere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Antonio Sainz Varela 

 

Geografian eta Historian lizentziatua (Cadizeko Unibertsitatea), Artxibistikan Masterra (Sevillako 
Unibertsitatea) eta Direction des Archives de France delakoaren tituluduna. Estatuko 
Artxibozainen Kidego Fakultatiboaren kide da 2004. urteaz geroztik, eta artxiboak antolatzen 
ditu 1995ean hasita; nabarmentzekoak dira Cadizko Katedraleko artxiboak (1995), Expo '92 
Estatuko Sozietatea (1997), Tangerreko Frantziskotar Misioa (1999), Indietako Artxibo Orokorra 
(2005) eta Arabako Probintziako Artxibo Historikoa (2006). 
 
Artxibogintzari buruzko hainbat ikastaro eta hitzaldi eman ditu Espainian eta atzerrian, eta 
dokumentu-iturriei, artxibo-sistemetako baliabideen kudeaketari eta, bereziki, artxibo-
dokumentuetarako hedapenari eta sarbideari buruz ikertu eta argitaratu du: «Secreto de 
Archivo» lanean informazio publikoa eskuratzeko Espainiako ereduaren azterketa egiten du 
gardentasunaren aldeko ikuspegitik. 
  
Artxibo Historiko Probintzialen Dokumentazioa Eskuratzeko Komitearen koordinatzailea da, 
Artxiboen Estatuko Kontseiluaren barruan. Andaluziako Artxibozainen Elkarteko eta ALDEEko 
(Artxiboen, Liburutegien eta Dokumentazio Zentroen Profesionalen Euskal Elkartea) kidea da, 
eta bertako Zuzendaritza Batzordearen kide izan zen 2016-2020 bitartean. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHOTO▪ARABA: lehendabizi zabalkundea eta gero gainerako guztia  
José Antonio Sainz Varela 
  
Arabako Artxiboak gordetzen duen argazki-ondarea zabaltzeko Arabako Foru Aldundiko Artxibo 

eta Dokumentuen Kudeaketa Zerbitzuak 2022ko ekainean sortutako ataria da PHOTO▪ARABA. 

Irudien bidez, Arabako Lurralde Historikoaren bilakaera politiko, sozial eta ekonomikoa 

dokumentatzen du PHOTO▪ARABAk, bai eta azken ehun urteetan Arabako paisaian eta hirietan 

izan diren aldaketak eta bizimoduaren eta ohituren eraldaketa ere. 

  

PHOTO▪ARABA Omeka-Srekin, ondare-bilduma digitalak webean argitaratzeko berariaz 

diseinatutako kode irekiko eta doako plataforma batekin sortu da, erabiltzaileek erraz 

erabiltzeko modukoa eta bistaratze-modalitate erakargarriekin. Bestalde, Omeka-Sren barne-

maneiu errazari esker, batez ere irudiak eta metadatuak modu masiboan irensteko moduluei 

esker, bildumen arduradunek kontrolik handiena izan dezakete haien hazkundearen gainean, 

eta kanpoko enpresekiko mendekotasuna murrizten da, ezinbestekoak diren mantentze-lanei 

dagokienez. 

 

Arabako Artxiboak gordetzen duen argazki kopuru izugarria dela-eta —Milioi bat baino 

gehiago—, lehentasuna eman zaio ahalik eta irudi gehien jendaurrean jartzeari, nahiz eta irudi 

horiek katalogatu edo etiketatu gabe egon. Atariaren ibilbidea berrogeita hamar mila 

argazkirekin hasi da. Argazki horien deskripzioa argitalpenarekin batera egin da, eta Atariaren 

erabiltzaileek katalogatzen lagundu dezakete. Horrela, bada, beharra bertute bihurtzen da: 

Arabako Artxiboak bere zaintzapeko dokumentu-ondare grafiko izugarria deskribatzeko duen 

gaitasun tekniko mugatua hura zabaltzeko ekimen bihurtu da, zabalkunde oro aldez aurreko 

deskribapenaren mende jartzen duen metodologia artxibistiko tradizionala alde batera utzita 

 

 

Kultura-ondarea kontserbatzeko estrategiarik onena hura ezagutaraztea eta eskuragarri 

bihurtzea dela dioen printzipio ezaguna bere egin duen kultura-proiektuat da PHOTO▪ARABA: 

argitaratutako argazki guztiak erabilera pribaturako deskarga daitezke, inolako mugarik gabe, 

eta argazki horien ehuneko handi bat, gainera, jabari publiko gisa zabaltzen da. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Silvia Rodríguez 

 

Geografia eta Historian lizentziatua Deustuko Unibertsitatean eta Dokumentazioan lizentziatua 

UOCen, bere prestakuntza UDIMAren Museologiako Masterrarekin osatu du. 

Ibilbide profesionalaren zati handi bat Euskal Autonomia Erkidegoko liburutegi publikoen 

eremuan garatu du, eta gaur egun Gordailuan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ondare Bildumen 

Zentroan lan egiten du, Zentroko Ondare Bildumen eta Inbentario Dokumentazioaren 

arduradun gisa. Gaur egun, Dokumentazio Zentroa Sortzeko Proiektua abian jartzeaz arduratzen 

da, eta hainbat dokumentu-proiekturen garapenean parte hartzen du.  

 

Irene Cardaba 

Euskal Herriko Unibertsitatean Kultura Ondasunen Kontserbazio eta Zaharberritzean Graduatua, 

Karrera Amaierako Aparteko Saria eta Unibertsitate berean Eraikitako Ondarearen Birgaitze, 

Zaharberritze eta Kudeaketa Integraleko Masterra jaso dituena. Gaur egun, Zaharberritze 

teknikari kontserbatzailea da Gordailuan, Gipuzkoako Ondare Bildumen Zentroan. Batez ere, 

bildumen prebentziozko kontserbazioan lan egiten du, bai eta Gordailua zentroko zaharberritze-

proiektuen eta Gipuzkoako lurraldeko ondare higigarriaren zuzendaritzan ere. Aldi berean, 

emultsio akrilikoko pinturei aplikatutako garbiketei buruzko doktoretza amaitzen ari da, Euskal 

Herriko Unibertsitatearen Ondare eta Paisaiako Diziplinarteko Estrategia Zientifikoen 

doktoretza-programaren barruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dokumentazioa, funtsezko pieza Ondare Bildumak Gordailuan edukitzeko 
Silvia Rodríguez eta Irene Cardaba 

 

Bildumen biltegiek/gordailuek/erreserbek bilakaera handia izan dute azken hamarkadetan; izan 

ere, ondare-objektuen biltegi hutsak izatetik benetako kontserbazio-zentro izatera igaro dira. 

Gordailua Gipuzkoako ondare-bildumen zentroa da, eta erreserba iraunkorren belaunaldi berri 

hori ordezkatzen du, berariaz diseinatu eta eraiki baita kultura-ondasunak kontserbatzeko, 

aztertzeko, zaintzeko eta zabaltzeko. Zentroak dituen bildumen jatorria eta titulartasuna 

heterogeneoa eta konplexua da. Horretarako, objektuen ezaugarrietara egokitutako kudeaketa 

integraleko sistema bat erabili behar da. 

 

Sistema integral horren funtsezko balioetako bat da tresna bakar batean bateratzen dituela 

bildumen kudeaketaren bi alderdi nagusiak: ondasunei buruzko dokumentazioa biltzen duen 

datu-basea eta horien biltegiratzea kudeatzeko aukera ematen duten moduluak. Horri esker, 

funtsak ikuspegi orokorrago batetik administratu daitezke, biltegiko kokapenari, trazabilitateari 

eta logistikari lotutako informazioa kontserbazio-txostenarekin, espedienteekin, katalogoarekin 

eta objektuei buruzko era guztietako dokumentazioarekin gurutzatzeko aukera ematen baitu. 

Horrela, datu-banku handi bat eratzen da, bildumak dokumentatzeko eta kontserbatzeko lehen 

mailako informazio-iturri bihurtzea helburu duena. Horretarako, alde batetik, okupazioa 

kalkulatzeko sistema informatikoki garatzen ari gara, espazioa eta bildumen trinkotzea 

optimizatzeko. Eta, bestetik, duela gutxi sartutako arte garaikideko lanen ezagutzan sakontzen 

ari gara, artistekin elkarrizketak eginez, «Sorkuntzatik-kontserbaziora» proiektuaren esparruan. 

Horrek datu-basearen egitura aldatzea ekarriko du, eta hala, lehen mailako informazio-iturri hori 

aberastuko da. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pilar Cuerva Castillo 

 

Pilar Cuerva Castillo Ikerketa eta Ezagutzarako Zentroaren (CREC) burua da, bere baitan hainbat 

sail (dokumentuak Kudeatzeko eta Artxibatzeko Saila, Joaquim Folch i Torres Liburutegia, 

Argitalpen Saila eta Ikerketa Saila) hartzen dituen Museu Nacional d 'Art de Catalunyako eremua. 

Dokumentuak Kudeatzeko eta Artxibatzeko Sailaren burua da, gainera. 

 

 

Geografia eta Historian lizentziatua da (1999), Erakundeetako Ezagutzaren Informazioaren 

Kudeaketa Estrategikoan Masterra (GEICO - UOC) eta Goi-mailako ikasketa espezializatuak egin 

ditu Historia konparatuan, sozialean, politikoan eta kulturalean, eta Ikerkuntzaren 

Nahikotasunean (UAB).  

 

Kudeaketan Goi Mailako Graduatua da (UAB, 2006). Graduondokoa du, gainera, Informazioaren 

Dokumentu Elektronikoen Kudeaketan espezializatu da (2010) eta Artxibistikan eta 

Dokumentuen Kudeaketako Joera Berrietan (UJI, 2017). 

 

Lanbide-arloan, Informazioa Kudeatzeko Proiektuaren (GIM) zuzendaria izan da, eta 

Bartzelonako Museu Maritimeko Informazio Baliabideen koordinatzailea (RIM, 2010-2018). 

 

Jornada de museos, gestión documental y archivo koordinatu du 2008-2018 aldian, bai eta El 

repertorio iconográfico [de Arte] de España (2022). La aventura de documentar el patrimonio 

jardunaldia ere. Txostengile gisa artxiboei, liburutegiei eta museoei buruzko hainbat forotan 

parte hartu du, hala nola Jornadas Catalanas de Información y Documentación (2018), 

Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo (2016) edota Congreso de 

Archivística de Cataluña (2013) izenekoetan. 

El Marítim entre bombes (2009-2011) erakusketa komisariatu du Bartzelonako Museu Marítim-

en, eta gaur egun Hermen Anglada-Camarasaren artxiboko erakusketaren komisarioetako bat 

da Museu Nacional d 'Art de Catalunyan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arte-museoetako artxiboak, «litezkeen ibilbideetarako makinak  

Pilar Cuerva Castillo 

 

Artista ezagun bat bere artxiboa erakusten ari zaigu. Bat-batean, argi geratzen da ikusten 

duguna ulertzeko modu berri batek gainditzen dituela gure egiturak. Artearen historian, 

artxiboari eta praktika artistikoari buruzko kontakizunak XX. mendetik aurrera eraikitzen dira, 

sailkatzeko eta deskribatzeko tresna espezifikoetatik umezurtz jaiotzen diren optiken bidez. 

Elkarren osagarri diren metodologien eta diziplinen mugetan, artista-artxiboak artxibo-

praktikekin eta informazioa kudeatzeko praktikekin batera bizi dira, eta XXI. mendean erronka 

garrantzitsuei egin behar die aurre gizarte digitalarekiko eta ezagutzarekiko eraldaketan eta 

konexioan. 

Arte-museoen artxiboa den «ibilbide posibleen makina» honako honetan datza: ondare 

dokumental artistikoaren diskurtsoak eta irakurketak irekitzean, informazio- eta ezagutza-

sistemen eraikuntzan zeharkako aldaketak eraldatzean eta lideratzean, eta horien zabalkundea 

partekatzean eta sustatzean. Artxiboaren ekintza askotarikoa da, eta era askotakoak dira 

objektu eta diskurtsoak lantzeko konplexutasunari heltzeko moduak. 

Catalunyako Museu Nacional d 'Art Artxiboak artxiboaren hainbat alderdiri heltzen dio: arte-

sorkuntzaren artxiboen erabileretan eta tratamenduan diskurtso artistikoa txertatzea, artxiboa 

museoaren ezagutza-sistemaren eraldaketan inplikatzea, jarduerak eta memoria denboran 

eraikitzeko eta zaintzeko konplizitateak ehuntzen dituen zeharkako ekintza gisa, eta, azkenik, 

ikerketa sustatzea eta bultzatzea bere eragin-eremuan (CREC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


