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SARRERA 
 

Ondaretik pertsonenganainoko bidea. Haiengana iristeko bitartekotza egin beharra. 
  
2016-2020 bitarterako Artium Arte Garaikidearen Euskal Zentro Museoaren Plan Estrategikoa ontzeko hausnarketa- eta introspekzio-lan sakona 
egin behar izan dugu, eta horren emaitza da ondoren datorren dokumentua. Ondo asko jabetzen gara haren garrantziaz, hala maila errealean 
nola sinbolikoan; izan ere, egoera aldakor batean gaude, non egia batzuk mamitzen hasiak baitira, eta –zakua azken zazpi urteotan ibilitako bide 
luzeko esperientziaz beteta dugula– ondoren datozen proposamenak lantzeko eginkizun neketsuari heldu diogunok aho batez esan dugu ezin 
dugula pausorik eman Zentro-Museoaren jarduerekin lotura zuzena duen eragile-sarea aitzat hartu gabe.  
 
Lehenik eta behin, Museoko langileak eta Zentro-Museoarekin lankidetzan aritzen diren enpresetakoak; eta, bigarren, Arabako erkidegoa 
(Artiumen jatorri, helburu nagusia) ordezten duten sektoreak. Horrela bada, pentsatu dugu beharrezkoa zela beste bira bat ematea Artiumen 
makina moldatzen eta doitzen duen engranajearen giltza nagusiari, ondo neurriratutako orkestra baten soinua atera dezan. Horregatik, 
lehendabiziko aldiz, barruko eta kanpoko kontsultak egin ditugu Plan Estrategikoa ontzeko, eta 2020rainoko bidea egiteko iradokizun 
garrantzitsuak jaso ditugu.  
 
Egindako kontsultetatik atera den ondorio nagusienak dio beharrezkoa dela Museoa eta publikoa elkarrengana hurbiltzea. Eta, hain zuzen ere, 
publikoaren eta Zentroaren arteko (hots, herritarren eta kultura garaikiearen arteko) sinbiosia bultzatzeko eskari horri erantzuten ahalegintzea 
izango da datozen urteetako lanaren giltzarria. Badakigu oraina bizitzea eta ulertzea ez direla gauza bera;nozio horiek elkarrekin bizi dira, baina 
ez dira maiz gurutzatzen. Ez da hain erraza ondorioak ateratzea, horretarako dauden erreferentziak eta ikuspegiak nahikoa ez badira. 
Horregatik, gure graiko kultura da bizitzearen eta ulertzearen arteko beharrezko loturak egiteko tresna egokia.  
 
Horrela bada, BITARTEKARITZA izendatu dugu ardatz estrategiko nagusia.  
 
 
Teoriaren ikuspuntutik, Egitate artistikoaren eta Publikoaren (zein Publikoen) arteko zubia da Bitartekaritza. Zubi hori bi norabidekoa da, jakina, 
eta atzeraelikatzailea. Hau da, Artium bitarteko egitura bat izango da, eta bere gain hartuko du bisitariekiko harreman zuzena, fisikoa nahiz 
birtuala. Egitura horretan, beraz, Komunikazio, Hezkuntza eta Marketineko lantalde eta prozesuek parte hartuko dute. Praktikan, 
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bitartekaritzarako gailu eta mekanismo bilakatuko da Artium, eta pertsonekiko eta publikoekiko harreman- eta komunikazio-programak, 
hizkuntzak, ekintzak eta ebaluaketak sortuko ditu.   
 
Berrikuntzaren, sormenaren, publikoen azterketaren, erresilientziaren eta enpatiaren berezko lekua da bitartekaritza. Horregatik, uste osoa 
dugu ardatz estrategiko horren zehaztapena bat datorrela pertsonen, balioen eta kulturen inguruko gogoeta lehen mailan dagoen garai 
hauekin.  
  
Ideia horrek tindatuko du Plan Estrategiko osoa, eta horretarako, gogoeta sakon bat egin ondoren, gure Xedea aldatu dugu, bete nahi dugun lau 
urteko egitasmoari egokitzeko. Bestalde, plan honetan proposatutako ekintzetan ere kontuan izan beharko da helburu hori.  
 
Artiumek ez dio uko egiten ondare eta kultur ekintza garaikideak ikertzen eta aztertzen jarraitzeari; egungo kulturaren laborategi izaten 
jarraituko du, besteak beste; eta euskal kulturaren arragoa estrategikoan txertatzen jarraituko du. Bizirik jarraitzen du espainiar estatuko museo 
eta eragile artistiko gailen gisa duen eginkizunak, eta Europan kultura garaikidearen ehun instituzionala eratzen duten dutenen antzeko eta kide 
da.  
 
Besterik gabe, gizartearengana iristea hartu du helburu museo honek, eta gizartea Artiumera naturaltasunez, argitasunez, zalu eta 
modernotasunez iristea. 
 
Daniel Castillejo 
Artiumen zuzendaria 
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2016-2020 BITARTERAKO PLAN ESTRATEGIKOAREN EGITURA 
 

Honako hau da plan estrategiko honen egitura: 
 
Lehenik eta behin, Artiumen Xedea, Ikuspegia eta Balioak eraldatu eta ondoko kontzeptuen arabera moldatu dira: 
 
Zeregina 
Artium izatearen arrazoi nagusia da; bestela esanda, haren existentzia justifikatzen duena. 
 
Asmoa 
Epe luzera nolakoa izan nahi duen islatzen duen irudia da, nahi izatekoa eta iristeko modukoa den eredua.  
 
Balioak 
Artiumeko lan-taldearen portaera-esparrua dira balioak, haien jarrerak eta ekintzak inspiratzen dituena Museoaren Xedea eta Ikuspegia lortzen 
laguntzeko. 
 
 
Bigarrenik, hiru ardatz estrategikotan egituratzen da plana (A Gizartea – bitartekaritza-estrategia baterantz, B Ondarea kudeatzea eta edukiak 
sortzea eta C Kudeaketa iraunkorra eta erkidegoarekiko konpromisoa). Ardatz horiek 2016-2020 bitartean aurre egin beharko zaien erronka 
nagusiak zehazten dituzte.  

22 helburu estrategikoren bidez mamitzen dira ardatz horiek, eta helburuak, berriz, 76 jarduteko ildotan zehazten dira.  
 

Azkenik, plan estrategikoa are gehiago zehaztuta, ekintza zehatzak izendatuko dira zenbait kasutan, jarduteko ildo jakinak garatzeko; beste 
batzuetan, berriz, proiektuak taxutuko dira, helburu nagusi bereko jarduera-ildoak izango dituztenak  
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ZEREGINA  

Artium arte garakidearekin lan egiten duen museo bat da, gordetzen duen ondare artistiko eta dokumentala bildumatu, zaindu, ikertu, 
transmititu eta zabaltzeko eginkizuna duena, eta baita esperientziak eta ezagutza sortzen laguntzekoa ere, egitate artistikoaren eta pertsonen 
arteko bitartekaritza eginez. 

Artiumek kontzientzia kritikoa elikatzen du adierazpen artistikoen eta kultura-jardueren bidez, eta gizarte aurreratu baten irudia ematen die 
Vitoria-Gasteizi, Arabari eta Euskadiri, nahiz eta haiek arte eta kultura garakideekin duten konpromisoak ere baduen horretan zerikusirik.  

ASMOA 

Sorkuntza garaikideak dituen balioen eta litezkeen publiko guztien arteko bitartekaritza eta elkartrukeko plataforma eraginkorra izatera iristea, 
gizarteak orain eta etorkizunean aurre egin beharko dizkien behar eta nahiei erantzuteko.  

Itzal handiko erakundea izatera iristea, ez Araban eta Euskadin bakarrik, baita Espainian eta nazioartean ere, ondarearen bikaintasunagatik, 
dokumentazioa kudeatzeko zorroztasunagatik, erakusketen interesagatik, jardueren proposamen koherenteagatik eta hezitzeko gaitasunagatik.   

BALIOAK 

Sormena eta kritikarako gaitasuna bilatzen eta suspertzen ditugu.  

Zorroztasunez, enpatiaz eta gardentasunez lan egiten dugu.  

Gogoko ditugu erronkak, eta etengabe berritzen eta aztertzen aritzea lortu nahi dugu. 

Besteekiko harremanak lantzen ditugu, eta publiko berrien hizketakide izatea lortu nahi dugu 

Aniztasuna eta inor kanpoan ez uztea dira gure irizpideak.  
 
Konpromiso sendoa daukagu gizon-emakumeen arteko berdintasunarekin. 
 
Konpromiso sendoa daukagu euskararekin eta hizkuntzak errespetatzearekin.   
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2016 – 2020 BITARTERAKO ARDATZ ESTRATEGIKOAK 
 
A.- GIZARTEA – BITARTEKARITZA-ESTRATEGIA BATERANTZ 
 
Artium lehen mailako bitartekaria da egungo sorkuntzaren eta inguruko publikoen eta eragileen artean, era askotako kultura-talde eta 
errealitateak ordezten dituztenak. Zentzu zabalean ulertu behar dira batzuk eta besteak: publikoak, gizarte-, demografia- eta hezkuntza-
tipologia batzuen eta besteen arabera; eragileak, haien izaera publikoa nahiz pribatua, jarduera-esparrua eta kokapen geografikoa alde bat 
utzita.  
 
Honako hauek dira bitartekaritza honen edukiak: Plan Estrategiko honen zereginean eta asmoan (zehatzago, Artiumen proposamen 
programatikoan) jasota daudenak, bitartekaritzaren jardunean sortutako ezagutza, eta publikoaren eta eragileen arteko atzeraelikaduraren 
emaitza.  
 
Atzeraelikadura, Plan Estrategiko honen elementu berritzaileetako bat, joan-etorriko bide gisa ulertu behar da, publikoen eta ekintza artistiko 
eta sortzailearen arteko elkar eragineko harreman gisa, eta horren emaitzak ezagutzaren esperientzia izan izan beharko du.    
 
Ardatz hori zertzeak metodologia egokiak sortzea eskatzen du, bitarteko eta hizkuntza egokienak finkatzea eta espazioak garai berrien eskatzen 
dutenaren arabera egokitzea. Planifikazio egoki bat egitea ere eskatzen du, proposamen programatikoaren sustraietan abiapuntua izango 
duena.   
 
 
B.- ONDAREA KUDEATZEA ETA EDUKIAK SORTZEA 
 
Ardatz estrategiko honetan Artium Bildumarekin eta ondare bibliografiko eta dokumentalarekin zerikusia duten ekintzak eta helburuak jasotzen 
dira; eta baita haien inguruan (erakusketen eta bestelako kultura-jarduera etaarte eta kultura garaikideari buruzko ikerketen bidez) sortutako 
eduki, diskurtso eta esperientziak ere. 
 
Ardatz hori garatuz, museoaren irudi moderno, hurbil, malgu eta moldakorra bultzatzen da, orainarekin lotua, gizartearen multzo zabalarekin 
harremanetan dagoena eta, hala, kultura-ehuna sortzen da hirian eta lurraldean, eta parte hartzeko esperientzia eta ekintza berriak garatzeko 
bidea ematen du kultura garaikidearen eremuan, gure esparruan erreferente gisa sendotzen gaituztenak. Azkenik, berrikuntza-estrategia bat 
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integratu du, sormena sustatzeko, ideiak sortzea bultzatzeko eta ikerketa programak eta Artiumen helburu eta balioekin lotutako dinamikak 
sendotzeko aukera emango digutenak  
 
 
C.- KUDEAKETA IRAUNKORRA ETA ERKIDEGOAREKIKO KONPROMISOA  
 
Azken urte hauetan Artiumek eta gizarte osoak bizi izan dituen zailtasun larrien ondoren, badirudi 2020ra begira baliabide gehiago sortzeko eta 
jasotzeko itxaropena dagoela. Horrek Artiumen gizarte-proiektuaren Xedea eta Ikuspegia lortzen lagunduko du eta, ondorioz, baita Plan 
Estrategiko honetan planteatutako helburuak ere.  
 
Gure ustez, prozesu hori guztia irakunkortasun-irizpideak errespetatuz egin behar da, kudeaketa arduratsu eta eraginkor bat bideratuz. Baina 
Artiumen eraketan ere aintzat hartu behar da iraunkortasun-irizpide hori, erkidegoaren zerbitzura dagoen organizazio bat delako eta haren 
eskari berriei (kudeaketaren gardentasuna eta jokabide etiko eredugarria) erantzun behar dielako. Aniztasuna, genero-berdintasuna, euskara 
eta hizkuntzekiko errespetua, beste gizarte- eta kultura-eragile batzuekiko lankidetza eta Artiumen baliabideen ingurumenarekiko kudeaketa 
bikaina, horra plan honen zeharkako elementuak, Museoaren jarduera guztietan eragina dutena.    
 
Kudeaketa iraunkorraren kontzeptua ondokoei ere ezartzen zaie: erakundearen egiturari, lan egiteko moduei eta, oro har, Artiumen 
funtzionamenduari. Antolakuntzaren erresilientziaren ideia –aldaketak xurgatu eta haietara egokitzea– eta Artiumeko profesional-taldearen 
motibazioa eta ahalduntzea giltzarriak dira datozen urteetako Museoaren errealitate eta helburu berrietara egokitzeko. Arrakasta-faktore 
kritikoa da organizazioarentzat –eta planteatutako helburuak lortzeko bermea– elkarlaneko lan-metodo eraginkor eta zeharrekoak bultzatzea 
eta pertsona trebatu eta motibatuekin lan egitea.   
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ZEHAZTUTAKO ARDATZ BAKOITZEKO XEDE ESTRATEGIKOAK ETA JARDUNBIDEAK  
 

A.- GIZARTEA – BITARTEKARITZA-ESTRATEGIA BATERANTZ 
 

A.1. Esperientzia interesgarriak trukatzeko lekua izatea nahi dugu Zentro-Museoa (publikoen, artisten eta kultura-eragileen artean), eta artea, 

kultura eta espazio fisikoa eta birtuala izatea truke horietarako abiapuntuak.  

A.1.1. Publiko-xede direlakoak (norbanakoak, taldeak nahiz erakundeak) eta haiekin lan egiteko estrategiak finkatzea. 
 
A.1.2. «Gazteen kontseilu aholku emaile» bat sortzea, talde hori ondoen ordezten duten pertsonak elkartuko dituena, eta haien eginkizunak eta 
Artiumekiko harremanen esparrua zehaztea.    
 
A.1.3. Esperientzia ahalik eta emankorrena izateko beharrezkoak diren bitartekaritza-tresnak diseinatzea (online, offline, etab. ).  
 
A.1.4. Hezkuntza-programak egitea, Museoa hezitzeko azpiegitura gisa ezagutarazteko (Ikastetxeetarako, Unibertsitaterako, eta abar) 
 
A.1.5. Erabiltzaileen esperientzia hobea izan dadin, Artiumeko erakusketa-esparruak egokitzea. 
 
A.1.6. Internet bultzatzea publikoarekin modu eraginkorrean harremanetan egoteko. 
 
A.1.7. Artiumek Unibertsitatearekin dituen loturak sendotzea, ikertzeko eta edukiak zabaltzeko duen eginkizunaren berezko luzapen gisa.  
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A.2. Museoen, sorkuntzaren eta kultura garaikidearen esparruan Artium eredu gisa kokatzea, hala haren programen kalitateagatik, 

zorroztasunagatik eta aurrerakoitasunagatik, nola publiko guztiekiko bitartekaritza-estrategia berritzaile eta konprometituagatik ere; bai toki 

mailan, bai estatu mailan eta bai nazioartean.   

A.2.1. Komunikazio-eta marketin-plan bat garatzea. 
 
A.2.2. Programak eta baliabideak ezartzea gure garaiari buruzko elkarrizketa eta gogoeta bultzatzek. Hori baita, izan ere, Museoak egin behar duen 
lanaren gaia eta norbanakoen eta taldeen bizi-esperientzia gertatzen den garaia.  
 
A.2.3.Hiriko eragile hurbilenekin elkarlanean, erkidego aurreratu gisa dugun kokapenari dagokionaren araberako bizitzeko, lan egiteko eta aisialdiaz 
gozatzeko kalitateko espazio bat bilatzea.  

 

A.3. Publiko Berrien segmentuari buruzko Artiumen ezagutza zabaltzea eta hari egokitutako estrategiak definitzea, haien ezaugarriak eta 

Museoekiko duten harreman mota kontuan izanda  

A.3.1. «Publiko Berriak» segmentuaren eta hura osatzen duten taldeen lehentasunak aurkitu, egituratu eta definitzea. 
 
A.3.2. Plan honetarako aukeratutako «Publiko Berrietako» taldeentzako estrategiak definitzea. 

  

A.4. Estrategia zehatz baten bidez, Artiumen papera finkatzea artearen eta kulturaren munduko talde eta norbanakoen bozgorailu gisa, eta 

eragile horiek elkartzeko eta elkarren artean eztabaidatzeko aukerak sortzea.   

A.4.1. Artearen esparruan elkartzen diren eragileen arteko esperientzien trukea errazteko proposamenak garatzea.  
 
A.4.2. Arabako eta Euskal Herriko testuinguru artistikoa ezagutarazteko, proiektatzeko eta dinamizatzeko eragile gisa Artiumek duen papera 
areagotzea.  

 
A.4.3. Sorkuntza babesteko lanabesak sortzea, arte eta kultura garaikidea garatzen laguntzeko.  
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A.4.4. Artium hiriko topagune nagusietako bat izateko lan egitea, kultura-jarduerak erakartzeaz gainera gizartearen beste gertakizun batzuen 
gertaleku ere izan dadin. Hartara, sendotu egingo da gizartearekiko konpromisoa.  
 

A.5. Egungo eta etorkizuneko erakunde babesleentzako lan-egitasmo bat diseinatzea.  

A.5.1. Norabide bietako komunikazio-ildoak finkatzea. 
 
A.5.2. Urtero definitzea erakunde babesle estrategikoentzako zein programatan jarriko den agerian haien parte hartzea.  
 
A.5.3. Jardueren oroitidazki bat egitea erakunde babesle estrategikoentzako. 

 

A.6. Artiumen Adiskideen Programa garatzeko plan bat egitea, talde hori sendotu eta haren leialtasuna bultzatzearekin batera, Zentro-

Museoaren proiektua babesten duten pertsonak agerian jartzeko.  

A.6.1. Adiskide motak garatzea plan honetan aipatzen diren publiko-xede direlakoak erakarri eta leialtzeko  
 
A.6.2. Programa ezagutarazteko lanabes berriak sortzea (jardueren oroitidazkiak, esperientzien bideoak, espazioak erabiltzeko lehentasuna…) 
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B.- ONDAREA KUDEATZEA ETA EDUKIAK SORTZEA 
 
B.1. Gure inguruko ehun artistikoa mantetzen laguntzea Bilduma handitzearen eta ondarearekiko harrotasun-sentipena sustatzearen bidez 

Museoa erakunde bizi gisa sendotuz. 

B.1.1. Bilduman artelan berriak sartzeko (erosketak, gordailuak, emaitzak, ordainezkoak eta sorkuntzak) politika bat planteatzea, hura definitzen 
duten ardatzen ildotik.  
 
B.1.2. Artelanak eskuratzeko jatorriak ugaltzea, eta babesleen, beste kide korporatibo batzuen eta mezenasen parte hartzea sustatzea.  
  
B.1.3. Eskuratze-politika horren xede eta lorpenei balioa emango dieten diskurtsoak eta interpretazioak sorraraztea artelanen inguruan, publiko 
batzuekiko eta besteekiko bitartekaritzaren bidez. 
   
B.1.4. Euskadiko sorkuntza garaikidearekin lotutako artxibo, dokumentu eta objektuak identifikatu eta haiek Artium Bilduman sartzea sustatzea.  
 
B.1.5. Bildumarekin erakusketak egitea, beste museo eta erakunde batzuetan ere zabalkundea izan dezan.  
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B.2. Artium Bildumaren analisian eta ikerketan sakontzea, orainaren inguruan gogoeta egiteko tresna izan dadin. Horrela Bildumaren iraupena 

ziurtatuko da etorkizunari begira.  

B.2.1. Bildumari bizia ematea orainari lotuta edukiko duten, eta arte, kultura eta gizarte garaikideen ulermen kritikoa bultzatzeko balioko duten 
erakusketen bidez. 
 
B.2.2. Bildumaren eta haren testuinguruaren ezagutzan sakontzeko balioko duten ikerketa-programa eta -lanak sortu eta zabaltzea, eta haietan parte 
hartzea.   
 
B.2.3. Bildumaren inguruko komisariotzak eta kanpotiko beste begirada batzuk sustatzea. 
  
B.2.4. Bildumarekin lotutako zaintza-, kudeaketa- eta antolakuntza-protokoloak sendotu eta azaleratzea, eta orobat biltegiratzeko eta erakusteko 
baldintzak ere.  
 
B.2.5. Datuak bildu eta katalogatzeko lana sistematizatzea eta hartan sakontzea, eta Artiumen funtsen datu basea ikertzaileen eta bestelako 
erabiltzaileen eskura jartzea.  
 

B.3. Ondare bibliografikoa eta dokumentala kudeatzea, eta Museoan egiten diren erakusketen inguruan eta, oro har, arte eta kultura 

garaikideen inguruan, informazioa biltzea. 

B.3.1. Artearen, museologiaren, kulturaren, teknologiaren eta Museoaren kudeaketa integralaren esparruetan ezagutza bultzatu, babestu eta 
garatzeko proiektuak abian jartzea.  

 
B.3.2.Bildumaren eta euskal arte garaikidearen inguruko ikerketa sustatzea.  
 
B.3.3. Museoa abian jarri zenetik burutu diren jarduera guztien inguruko informazioa kudeatzeko sistema bat aztertu, planifikatu eta garatzea.  
 

B.4. Museoaren ondarearen inguruko dokumentazioaren kudeaketa integrala eta hura publikoaren esku jartzea planifikatzea. 
 
B.4.1. Museoaren ondare bibliografikoa eta artistikoa elkarrekin lotzeko estrategia aztertu eta garatzea.  
 
B.4.2. Museoaren baliabide dokumentalak argitaratzeko proiektua planifikatu eta garatzea, eta datu haiek kanpoko datuekin aberastea.  
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B.5. Erakusketa-programa anitz, handinahi eta koherentea egitea, Euskadin Museoa erakunde dinamiko gisa kokatzeko eta nazio mailan eta 

nazioartean gailentzeko.   

B.5.1. Tesidun erakusketen –arte, kultura eta gizarte garaikidearen gai garrantzitsuekin lotuen– programa garatu eta zabaltzea, nazio mailan eta 
nazioartean.   
 
B.5.2. Artelan, diziplina eta egile esanguratsuen erakusketa-programa bat garatzea, haien diskurtsoak sakontasunez aztertuko dituzten erakusketa 
tematikoen bidez.  
 
B.5.3. Erakusketen eta bestelako programen bidez gure inguru hurbileneko sorkuntza ikertu eta ikusaraztea.  
 
B.5.4. Mueoan bertan landutako erakusketa gehiago egitea.  
 
B.5.5. Erakusketa dinamiko eta merkeak egiten jarraitzea, artelanak sortzea errazagoa gerta dadin, eta finantzaketarako babesle pribatuen parte-
hartzea eta konplizitatea bilatzea.  
 

B. 6. Finkatuta dauden jarduerei jarraipena ematea eta kultura garaikidearen esparruan beste batzuk bultzatzea.  

B.6.1. Erakusketa-programekin lotutako jarduerak bultzatu eta indartzea. 
 
B.6.2. Artiumen bertan sortutako jarduerak bultzatzea.  
 
B.6.3. Kultura garaikidea hurbilagoa eta ulerterrazagoa egiten duten programa gehiago garatzea. 
 
B.6.4. Sorkuntza eta adierazpen garaikidearen joera berrien inguruko ikerketa eta gogoeta bultzatzea. 
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B.7. Zentro-Museoaren eta inguru hurbilenaren arteko harremana sustatu eta hari garrantzia ematea, «erkidegoa sortzeko» diziplina anitzeko 

programazio baten bidez.  

B.7.1. Gure inguruko eredu garaikide izaten lagunduko diguten programak sendotu eta aurrera eramatea. 
 

B.7.2. Hiriko eta Euskadiko beste erakunde batzuekin lankidetzak egitea proiektuak elkarrekin bideratzeko. 
 
B.7.3. Inguru hurbileko kultura-talde batzuekin eta besteekin harremanak sortzea eta haien kulturak ezagutzeko jarduerak burutzea. Horrek gure 
programazioa aberastuko luke eta hiriko pertsona eta talde guztiak Artiumera erakartzen lagunduko luke.   

 

B.8. Artiumen irudi lankidetzarako erakargarria bultzatzea, hala nazio mailan nola nazioartean, testuinguruak eta esperientziak trukatzeko 

aukerak areagotzeko.  

B.8.1. Balio eta helburu estrategiko berberak dituzten museo, zentro eta pertsonak identifikatu eta haiekiko harremanak bultzatzea, helburu eta balio 
horiek elkarrekin lortzeko.  
 
B.8.2. Lan-sareak antolatu eta haietan parte hartzea, erakundeen, adituen eta ikertzaileen artean ideiak eta proiektuak trukatzeko. 

 
B.8.3. Helburu ertaineko erakusketa eta helburuen programa bat egitea, beste zentro batzuekin sarean lan egitea errazteko.  
 
B.8.4. Artelanen maileguari eta bildumen trukeari dagokienez, nazioarteko estandarrei eutsi eta haietan sakontzea, artelanen eta espazioen 
kudeaketa eta manipulazioan. 

 

B.9. Artiumen argitalpen-ildoa bultzatu eta sendotzea. 

B.9.1. Museoaren ikerketa-jarduna sustatu eta esparru horretan sortutako gogoetak bildu eta zabaltzea. 
 
B.9.2. Museoaren argitalpenen edizio eta banaketa digitala garatzea 
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C.- KUDEAKETA IRAUNKORRA ETA ERKIDEGOAREKIKO KONPROMISOA  

 

C.1. Baliabide publikoak eta pribatuak lortzen ahalegintzea, Artiumen iraupen finantzarioa ziurtatzeko eta, horrekin batera, baita 

helburuak lortzea ere. Baliabide horiek arduraz eta eta ahalik eta modu egokienean erabiltzea.  

C.1.1. Artiumen aurrekontua igotzea ardatz estrategiko eta jarduera-ildo batzuetan eta besteetan planteatutako helburuak lortzeko nahikoa 
izango den mailara. 
 
C.1.2. Erakunde babesleekin lankidetzarako ildoak garatzea ideiak trukatzeko, sinergia eta helburuak elkarrekin garatzeko eta Museoaren eta 
enpresa munduaren arteako lotura indartzeko. 
 
C.1.3. Lankidetzako babesletza modu berri eta berritzaileak garatzea, proiektu jakinak finantzatzeko.  
 

C.2. Museoan berrikuntza-estrategia bat integratzea, haren garapena bultzatzeko, erronka berriei aurre egiteko gaitasuna areagotzeko 

eta inguruan proiekzio handiagoa izateko.   

C.2.1. Sormena bultzatzen eta ideiak sortzea sustatzen lagunduko duten estrategiak finkatzea.  
 
C.2.2. Berrikuntza-proiektuak nola betetzen diren planifikatu eta kontrolatzeko sistemak garatzea.  
 

C.3. Etengabeko ebaluaketa hartzea lanabes estrategiko gisa, Zentro-Museoaren esparru batzuetan eta besteetan etengabe hobetzeko.  

C.3.1. Esparru bakoitzean ebaluaketak izan beharko lituzkeen ezaugarriak zehaztea.  

C.3.2. Horretarako behar diren tresnak eta materiala diseinatzea. 
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C.4. Erakundearen erresilientzia erraztuko duen inguru bat sortzea, erronka berriei aurre egiteko gai izango diren profesional motibatuak 

eta Artiumen proiektuarekin konprometituak izango dituena.  

C.4.1. Erakundea errealitate berrietara moldatzeko eta 2020rako planteatzen diren helburuak lortzeko egokitzea. 
 
C.4.2. Sail batzuetako eta besteetako kideak elkartuta lan-taldeak sortzea. Zertarako?, sinergiak sortzeko ondoko esparruetan: a) espazioen 
erabilera optimizatzea, eta b) bisitariak Museoko jarduera-ildo batzuekin eta besteekin lotzeko, zeinahi delarik ere bisitaren arrazoia. 
 
C.4.3. Artiumeko langileen prestakuntza-plana indartzea eta ezagutza sortu eta –hala barruan nola kanpoan– zabaltzeko ekimenak abian 
jartzea. 
 
C.4.4. Artiumeko profesionalen presentzia sustatzea lan-esparru guztietan kudeaketa aurreratua eta berritzailea trukatzen eta ezagutarazten 
den foroetan, Museoaren kudeaketan ahalik eta baliabide onenak erabiltzeko.  

 

C.5. Genero-berdintasuna, hizkuntzen errespetua, aniztasuna eta inor ez baztertzea ziurtatzeko proiektu zehatzak garatzea. Proiektu 

horien xedea izango da, orobat, erkidegoarekiko konpromisoa, eta beste erakunde publiko batzuekin eta gizarte zibilarekin elkarlanean 

aritzea.  

C.5.1. Berdintasuna, aniztasuna eta inor bazterrean ez uztea bultzatzeko zeharkako proiektuak garatzea Artiumen barruan.  

C.5.2. Gizarteak Museoan parte hartzeko moduak aztertu, proposatu eta ezartzea, bien artean ideiak trukatzeko bidea emateko.  
 
C.5.3. Euskararekiko eta hizkuntzen errespetuarekiko konpromisoarekin lotutako balioak bete daitezen ziurtatzea.  

C.5.4. Genero-berdintasunarekin lotutako balioak bete daitezen ziurtatzea. 
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C.6. Museoko instalazio eta ekipoak hobetu, eta haien mantenetzea optimizatzea, betiere ingurumen-irizpide iraunkorrak errespetatuz.  
 

C.6.1. Plan museografiko bat egitea, besteak beste, ondokoak kontuan izango dituena: zein behar dauden aztertu eta behar horiek nola ase 
eta aurrera eraman zehaztea; Bildumako artelanak eta liburutegiko funtsak biltegiratzeko tokia bilatzea.  
 
C.6.2. Museoko eremu batzuk berriz egokitzeko planak garatzea, bisitariak Museoan daudenean egonleku erakargarri eta erosoak aurki 
ditzaten.  
. 
C.6.3. Energiaren erabilera eraginkorragoa izan dadin sistemak ezartzea eta hondakinak birziklatu eta kanporatzeko prozesuak hobetzea.  
 
C.6.4. Artiumen egoera teknologikoa aztertu eta teknologia berriei dagozkien beharren plan bat idaztea.  

 

C.7. Jardunbide berriak identifikatu eta garatzea gardentasunari eta kudeaketa etikoki eta sozialki arduratsuari dagokienez, eta haien 

erabilera sustatzea kulturaren alorrean. 

C.7.1.  Artiumek bere kudeaketaren eremu osoan garatu duen gardentasun politika sendotu eta bultzatzea. 
 
C.7.2. Kudeaketa etiko eta gizartearekiko arduratsua ziurtatuko duten jokabide-kodeak eta arauak garatzea.  
 
C.7.3. Gureen antzeko ezaugarriak dituzten erakunde eta zentroekin esperientziak eta ezagutza trukatzeko programak sustatu eta garatzea, 
gure gaitasunak hobetzeko xedez.  
 

 


