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Informazioaren kudeaketa Pradoko Museoan 
 

Laburpena 

Azken urteotan, Pradoko Museo Nazionaleko Liburutegi, Artxibo eta Dokumentazioko 
Alorrak mekanismo jakin batzuk jarri ditu abian, artelanen inguruan diharduten Museoko 
departamentuen artean datuen jario etengabea errazteko xedez. Bildumen kontsultaren 
bitartez, barneko lan-prozesuak datu ikusgai bihurtzen dituen informazioaren kudeaketa-
sistema bat sortu da. Liburutegi, Artxibo eta Dokumentazioko Alorrak bere gain hartu du 
informazio hori ikerlariei eta Museora inoiz joan ezingo diren erabiltzaileei helarazteko 
eginkizuna, Galería online delakoaren bitartez bildumari ikusgaitasuna emanez. Website 
bat ari da uneotan sortzen web semantikoak ematen duen teknologiarekin, CIDOC-CRM 
eredua baliatuz eta inplementatuz Pradoko Museoko webguneak kalitatezko informazioa 
eskain dezan, barneko eta kanpoko edukiekin aberastua. Horrekin guztiarekin Museoak 
sortzen duen jakintzaren zirkulazio librea nahi da sustatu, gogoan izanik jakintza hori 
web-aren bitartez zabalduz gero, askoz ere pertsona interesatu gehiagorenaga helduko 
dela katalogo inprimatuen bidez zabalduz baino, eta horrek, gainera, erakundearen 
prestigioa areagotzen duela.  
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I. Sarrera  

Museoetara modu birtualean hurbiltzen diren pertsonak –webgunea erabiliz bildumak 
ezagutzeko bitarteko gisa– beren bildumetarako publiko gisa erakartzea da gaur egun 
museoek duten erronketako bat. Milaka bisitari dira museoko aretoetara fisikoki ezin 
etorri direnak, baina hura ezagutzeko interesa dutenak. Artelanak zuzenean gozatzeko 
aukera zen oraintsu arte museoko esperientzia bat izateko modu bakarra, baina, duela 
gutxi, beste aukera bat ere bada: webgunearen bitartez hurbiltzea artelanetara. 
Horregatik, museo-erakundeen aktibo nagusietako bat delakoan hasi da ikusten 
museoak bere bildumaz eskaintzen duen informazioa. Museoaren eta gizartearen arteko 
komunikazio-kanal berri horiek baliatzea da gure erakundeen ospe onari eusteko modu 
bakarra, ez daitezen «bitxikeria hutsak» bihurtu, eta erakargarriak izan daitezen «gure 
paretetatik haragoko munduarentzat» (Anderson, 2010: 149 eta 154).1 

Osperik handieneko museo batzuk, besteak beste New Yorkeko Metropolitan Museum 
eta Londresko British Museum, izan dira aurrenekoak konturatzen nolako interesa duen 
komunitateak museoak eskaintzen duen informazioan, nolako eskaerak egiten dituzten 
erabiltzaile berriek webgunearen bitartez; eta erantzuten asmatu dute, sarbide librea 
emanez bere bildumako pieza guztiak ezagutzeko. Eta horrek pentsamolde-aldaketa 
handi bat ekarri du, lehen ideiatik hasita –maisulanak bakarrik erakustea webgunean–, 
museoko katalogo osoa sarean argitaratzeko planteamendu berritzaileagoraino. 
Tradizionalki liburu inprimatuetan bakarrik zegoen informazioa sareko erabiltzaileen 
eskura jartzeko ahaleginak izan du bere saria: denek aitortu dute ondo egindako lana, 
eta erakundeek ospea irabazi dute kulturaren esparruko erakunde-lider gisa. Jokamolde 
horren atzean Ortegak eta Rodríguezek (2011) aztertzen duten potlach digital 
delakoaren logika dago, zeinaren arabera jakintza modu librean zabaltzeak, doan, 
komunitate globalaren nolabaiteko aitorpenaren saria baitakar, komunitateak ospe 
berezia ematen baitie azkenean beren objektuak «erresalburik gabe» erakusten dituzten 
erakundeei (Ib.: 120). Era horretan, kapital sinbolikoa metatzen dute, eta kapital hori 
uneren batean bestelakoa izatera ere hel daiteke, ekonomikoa esate baterako. 
Zalantzarik gabe, norabide horretan pausoak eman dituzten museoak erreferente 
eztabaidaezinak dira kultura-ondareko bildumak kudeatzen dituzten gainerako 
erakundeentzat, eta aurrerantzean egin beharreko bidea markatzen dute.  

 

 

 

 

 

1 Gure esker ona Liburutegi, Artxibo eta Dokumentazioko Alorreko Buru Javier Docampori, Web 
eta Online Komunikazio Zerbitzuko Buru Javier Pantojari eta Pradoko Museoko Dokumentazio 
Zerbitzuko Kudeaketa Teknikari José Luis Cuetori, testu honi egin dizkioten ekarpenengatik. 
Haiekin batera egindako gogoeten emaitza da honako lan hau.  
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Pradoko Museoko Dokumentazio Zerbitzua, gainerako museoetan bezala, izan da 
Ortegak eta Rodríguezek aztertu duten potlatch digital mugimendu honen eragina 
gehien nabaritu dutenetako bat; mugimendu horretan, zabalkundeak eta ikusgaitasunak 
erakusgai jarritakoaren balioa eta sarearen bitartez zirkulazioan bere borondatez ipini 
duenaren prestigioa areagotzen dute (Martín Bravo, prestatzen). 2008 arte, Museo 
barruko erabiltzaileek bakarrik kontsulta zezaketen bildumaren, Liburutegiaren eta 
Pradoko Museoko Artxiboaren datu-basea; baina Liburutegi, Artxibo eta 
Dokumentazioko Alorraren sorkuntzarekin (2008) eta Casoń del Buen Retiro Ikasketa 
Zentroaren inaugurazioarekin (2009), Zentroaren bihotzean Liburutegiko irakurketa- 
areto handia ipini zelarik (1 irud.), eskaini ahal izan ziren irakurleei arreta ematearekin 
lotutako zerbitzuak ere, Liburutegira doazen erabiltzaile guztiei datu-baseak 
kontsultatzen utziz (Docampo eta Martín, 2009). Pauso hori oso adierazgarria izan zen; 
izan ere, aurreneko aldiz, Museoko Liburutegira hurbiltzen ziren guztiek bildumako 
katalogo osoa zeukaten eskura, ordu arte barneko langileei bakarrik erakustea komeni 
zela pentsatzen zen informazio bat ikus baitzezaketen. Une haietan, aretoetan ikusgai 
jarritako artelanak erakustea ia besterik ez zen Museoko webeko kontsulta.  

Pradoko Museoko Liburutegi, Artxibo eta Dokumentazioko Alorrak, sorkuntzaren unetik 
bertatik, argi izan zuen xede jakin batekin jarraitu behar zela lanean, alegia, sarbide-
puntu bakar batean behar zela bateratu bildumei buruzko informazio guztia, aurreko 
urteetatik egiten zen bezala, baina orain planteamendu berri batekin: beharrezkoa zen 
datuak biltzea, prozesatzea, berriz ere zirkulazioan jartzeko gero, baina museoaren 
kanpo aldera.  

II. Informazioaren kudeaketa-sistema: datuak biltzea, prozesatzea eta zabaltzea  

Artelanen kalitatezko erregistroak izateko, haiei buruz egunero sortzen den informazioa 
modu eraginkorrean prozesatuko duen dokumentazio-programa bat eduki behar da.  

80ko hamarkadaren erdialdean hasi zen lan baten ondorengoak gara gu, orduan 
informatizatu baitzen Museoko inbentario osoa, 1432/ 1985 Dekretuan, bosgarren 
xedapen gehigarrian, agertu zen agindu baten ondorioz, zeinak Museoaren ondarea 
osatzen duten eta balio historikoa duten ondasun higigarrien Erregistro bat sortzera 
behartzen baitzuen, ondoko datu hauek emanez: identifikazioa eta lokalizazioa, 
kontserbazio-egoera, zaharberritze-tratamenduak, ekitaldi juridikoak eta ekitaldi horiei 
dagozkien kontratuak. Pe ́rez Sańchezek Pradoko Museoko 1987ko Buletinean idazten 
zuenez, informatizaziorako teknikarik modernoenekin ari zen egiten inbentario berri 
horren idazketa (1987: 4).  

Museoko funtsen identifikazioarekin lotutakoa izan zen eskuz idatzitako fitxetatik 
inbentario informatizatuetara eraman zen aurreneko informazioa: obraren zenbakia, 
egilea, titulua, teknika, euskarria, neurriak, eskola, zegokion saila eta kokagunea. 
Sistema informatizatuen hobekuntzarekin, irudi bat erantsi zen, eta era horretan osatu 
zen oinarrizko datuen gunea.  

2005az gero, Dokumentazio Zerbitzuak izan du datu-base hori eduki berriekin 
aberasteko ardura (Gutie ́rrez eta beste, 2009). Ildo horretatik jarraituz, bildumen 
sarreraren datuei eskainitako modulu bat sortu da; jatorriaren alorrean dagoen 
informazioa zabaldu da, eta modu sistematikoan ari gara sartzen oraingoaren aurreko 
inbentarioetan obrek izan dituzten zenbaki guztiak, aipatzen diren inbentarioko testua 
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ere ageri delarik, arreta berezia emanez errege-bildumen inbentarioei. Era berean, 
programa berezi bat jarri da martxan, artelana berezko dokumentu gisa lantzen duena, 
bi alderditatik: alde batetik, arte-objektuek dituzten idazkun guztien transkripzioa eginez, 
egilearen sinadura barne. Lan hau argitaratu gabeko informazio zabala ari da ematen, 
antzinako kokaguneez, lehengo jatorriez, bilduma-markez eta artelanen bizitzako 
hainbat gertaeraz, zeinak kontsulta-programatik berreskura baitaitezke, idazkunen- 
alorrean bilaketa eginez. Ikonografia izan da artelanak dokumentu gisa duen beste 
alderdia, eta iraganaren lekukotasun gisa azpimarratu du obretan irudikatutakoa. 
Bildumaren aberastasun ikonografikoa erabiltzailearengana hurbiltzeko, gai nagusi bat 
eta bigarren mailako beste bat eman zaie lan guztiei; horrez gainera, erakusten diren 
pertsonaiak, lekuak eta objektu berezi guztiak indexatzen dira, eta haiei buruzko azterlan 
espezializatuak ere egiten dira batzuetan. Proiektu sail berezi bat azpimarratu nahi dugu, 
zeinaren bitartez Pradoko margolanetan ageri diren hegaztien espezie guztiak (Go ́mez 
Cano, 2010), beirazko objektuak (Fernańdez eta Capel, 2012), eta musika- tresnak eta 
eszenak (Bordas eta Rodríguez, 2012) aztertu baitira.  

Dokumentazio Zerbitzuak lan-metodoaren aldaketa kontzeptual bat bultzatu du, datu- 
base konbentzional bat dokumentazio-sistema integratua bihurtuz. Eskakizun berriak 
jakinarazi zitzaizkion Museoko Informatika Zerbitzuari, modu zehatzean adierazi 
zitzaiolarik zein ziren ase beharreko premiak, eta informatikako teknikariek 
dokumentuen kudeaketa eta kontsultarako programa bat garatu dute, planteamendu 
berriak biltzen dituena. 2  Gaurko egunean, Informatika Zerbitzuak kudeaketa-sistema 
hobetzen jarraitzen du, Artelanen Dokumentazioari Laguntzeko Baliabide Plataforma 
baten garapenaren bitartez (Plataforma de Recursos de Apoyo a la Documentacio ́n de 
Obras de Arte, PRADO), zeinaren xedea baita bildumen inguruko informazioaren 
erabilera arrazionalizatzea.  

Helburua izan da mekanismo jakin batzuk abian jartzea artelanen inguruan diharduten 
departamentuen artean jario etengabe bat ahalbidetzeko, barneko lan-prozesuak datu 
ikusgaiak bihurtuz. Hori lortu ahal izateko, tresna informatiko bat diseinatu da, bakarra, 
Erregistro, Erakusketa, Zaharberritze, Argazki Artxibo eta Dokumentazio sailentzat; era 
horretan, bildumen eguneroko bizitzako gertaerak aise bihur daitezke obra horiei beroriei 
buruzko informazioa, bai baitago kontsulta-interfaz bat kudeaketa- programetatik 
garrantzitsutzat hartu diren datu guztiak biltzen dituena. Informazioa modu automatikoan 
eransteko aukera dela medio, beti eduki daiteke gaurkotua bildumen kontsulta; baina 
horrek suposatzen du alorren arteko adostasun batera heldu beharra dagoela, 
definitzera iristeko gero kudeaketaren zer parte bihur daitekeen artelanei buruzko 
informazio. Hemen, funtsezkoa gertatu da informaziorako sarbide maila desberdinen 
sorrera, kontsulta-programan ematen diren albisteen kopurua ugaltze aldera.  

2 Jesu ́s Antoranz teknikariak, premia berriei adi beti, egin ditu MNPko artelanen sistema 
dokumentalaren garapen informatikoak.  

Era horretan elikatzen da kokaguneen atala, zeina Museoko Erregistroaren ardurapean 
baitago. Bildumen kontsultak izen bat erakusten du, kokagunearekin, data batekin eta 
kokagune mota batekin (erakusgai, biltegia, gordailua, aldi bateko erakusketa, 
birgaitzen), eta datu-basean ipinitako mugimenduen historia bat eransten zaio horri, 
1979an hasten dena. Antzera elikatzen da erakusketen alorra, zeinean erakusketaren 
titulua, data eta lekua agertzen baitira; horrez gainera, badira baimenak erakusketan 
parte hartu duten obren zerrenda ikusi ahal izateko, eta bada beste sarbide maila bat 
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ere, informazio mugatukoa, maileguek Museotik atera direnean izan duten aseguruaren 
balioa esate baterako.  

Birgaitzeari buruzko eta Kabinete Teknikoko txostenak sarbide mugatuko materialtzat 
hartu izan dira tradizionalki; eskaera eginda bakarrik kontsulta zitezkeen, eta ia inoiz ez 
ziren ateratzen zaintzen ziren eremutik. Txostenak kudeaketa-sistematik garatzeko 
programa baten garapenari esker, txosten horiek sisteman artxibatzen diren 
dokumentuak dira, eta bildumen kontsultatik hel daitezke haietara; era horretan, 
erabiltzaile guztiek ikus dezakete birgaitzeari buruzko albistea, eta baimena dutenek 
dokumentuak jaisteko aukera ere badute. Aurreko kasuetan bezala, informaziorako 
sarbide maila desberdinak izatea derrigorrezko baldintza izan da errezeloak ezabatu eta 
informazioaren jarioa automatikoa izan dadin. Dokumentazio Zerbitzutik antzinako 
birgaitzeekin zerikusia duten datuak bakarrik iristen dira (Artxiboko espedienteetatik 
hartzen ditu Dokumentazio Zerbitzuak), eta era horretan Museoko bizitzaren aldi 
kronologiko osoa hartzen duen informazioa eskuratzen da, birgaitze-lantegien 
existentziaz gordetzen diren lehen albisteetatik hasita, gaurko lantegiak sorturiko azken 
txostena arte.  

2007an ikusi zen dokumentatu beharra zegoela Museoak orduan bere artelanez egiten 
zuen zabalkundea, bai aretoetan ipintzen diren karteletan, bai orduan hasi berria zen 
webguneko Galería online-n. Kartel horiek dira bildumari buruzko informaziorik 
gaurkotuena eta dinamikoena, ez baitute paperean argitaraturiko katalogoen behin 
betiko argitalpenaren kutsua. Alabaina, Pradoko Museoan etengabe berritzen den 
informazio bat da, aretoetan bildumaren erakusketa berritzen den bezala, eta, hortaz, 
datu berrien iturri guztiz aberatsa da, bildumen kontsultan erakutsi behar zela iruditzen 
zitzaiguna. Horregatik, tresna informatiko berezi bat sortu zen artelanen fitxetatik kartel 
baten edizioaren dokumentu bakoitza ikusteko.  

Argazki Artxiboa da kudeaketa-sisteman lan egiten duen beste sail bat, eta sail honek 
kudeatzen du Pradoko Museoko irudi digitalen funts osoa. Argazki Artxiboaren 
integrazioa dela medio, gainditu ahal izan da irudiak obren fitxarekin eskuz lotzeko 
sistema, eta lortu da sisteman sartzen diren obren aurrealdea eta atzealdea, irudi guztiak 
argi naturalarekin eginak daudelarik, bildumen kontsultatik berehala ikustea, erresoluzio 
altuko artxiboak deskargatzeko aukerarekin, gainera. Gainerako irudietarako 
sarbiderako baimenak behar dira. Integrazio honen bitartez (irudiak hiru modutara 
markatu direlarik: nagusia, xehetasuna edo webgunean ikusgai) irudi kopuru handi bat 
jarri da erabiltzaileen esku, eta, era berean, webguneko obren kontsulta argazki batekin 
baino gehiagorekin aberasten hasteko oinarria da.  

Bildumen kontsultaren eta Museoko Liburutegiaren eta Artxiboaren artean estekak 
egitea izan da edukiak eransteko beste bidea. Esteka horiek ez dira plataforma 
integratuaren parte, ez baitira Informatikako Zerbitzutik garaturiko programak. 2004az 
gero, artelan baten erregistro bakoitza bere bibliografia bereziaz nahi da hornitu, 
hiperesteka bat ezarriz erreferentzia bibliografikoaren eta Liburutegiko katalogoaren 
artean. Esteka Dokumentazioan ezartzen da, katalogazio bibliografikoko fitxa bat 
atzeman dezakeen garapen informatiko baten bitartez, Absys sisteman egina, Museoko 
datu-basearen erregistro batekin, nahiz eta bi datu-base desberdin izan. Politika horri 
berorri jarraitzen zaio 2009az gero, sarrerako dokumentuak erantsita, obra guztietan 
ikus dadin Artxiboan egin den dokumentuaren deskribapena eta digitalizazioa. Bide 
horretatik aurrera eginez, Pradoko Museoko Artxiboak bere lan-dinamika aldatu behar 
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izan du, azken urteotan transferentziak hartu besterik ez baitzuen egiten; orain bide berri 
bati ekin dio, eta lehenetsi egiten ditu artxibo-deskribapen normalizatua, dokumentuen 
digitalizazioa eta Museoko artelanen dokumentazioarekin loturarik estuena duten 
Artxiboko dokumentuen bilaketa.  

Horregatik guztiagatik, oso gauza mesedegarria izan da alor berean elkartzea, 2008aren 
amaieran, Liburutegia, Dokumentazioa eta Artxiboa, helburu berberak finka baitaitezke 
Museoko artelanen gaineko informazioa aberasteko prozesuan zuzenean inplikaturik 
dauden zerbitzuen artean. Beharrezkoa izan da lantaldea indartzea, zerbitzu bakoitzean 
langile tekniko gehiago kontratatuz; alabaina, funtzioen eta zerbitzuen integrazioaren 
emaitzari esker, informazio bibliografikorako sarbide-puntu bakar batekin, Artxiboa eta 
datu-baseak bateraturik (datu-base horretan, baliabide asko zuzenean daude 
erabiltzailearentzat eskuragarri, eta eskaerarik egin gabe erabil ditzake), barneko 
erabiltzaileei arreta ematen dieten langileak aurreztu ahal izan dira, eta informazioa orain 
webgunearen bidez eskain dakieke kanpoko erabiltzaileei.  

III. Ikusgaitasuna helburu gisa: webgunea, ikustekoak diren lekuen paisaia  

Casoń del Buen Retiron dagoen Irakurketa Aretoak Pradoko Museoko bildumaren 
jakintzarako sarbidea suposatzen du, han baitaude liburuak eta datu-baseak; eta 
Liburutegi, Artxibo eta Dokumentazio Alorrak, berriz, informazio hori helarazteko 
eginkizuna betetzen du, museoko webgunearen bidez, haraino ezin joan daitezkeen 
erabiltzaileengana.  

Museoak erakundera nahi du erakarri publiko birtual hori. Interneten bidez iristen den 
paisaia birtualean lehentasunezko lekua duten museoak dira webgunearen bitartez 
beren bildumaren ikusgaitasunaren bidetik aurrepausorik handienak egin dituztenak. 
Museoak leku aipagarria badu sarean, erabiltzaile kopuru handiago batek ikusiko du, 
hau da, Museoko bisitari birtualek ikusiko dute. Gizakiek lurralde bihurtu duten paisaia 
fisikoa gizarte-zientziek aztertzen duten ikuspegi beretik paisaia hau aztertuz gero, bide 
berriak zabalduko zaizkigu gertaera hau ulertzeko, non webgune bakoitza kokaleku 
batekin pareka baitaiteke. Espazioa okupatzeko sistemaren azterketak, espazio-
arkeologiaren jardunbideei jarraituz, ideia berri batez konturarazi zigun duela urte 
batzuk, alegia, formazio desberdin asko eta era askotakoak eskaintzen dituela 
lurraldeak, eta gizatalde bakoitzak, bertan kokatzeko, bere premietara ongiena 
egokitzen dena hautatzen duela, hainbat faktore estrategikoren, sozioekonomikoren edo 
kulturalen arabera (Martín Bravo, 1999: 21). Ikuspegi hori dela medio, honako hau 
azpimarra genezake: «Espazioak ez dira arrazoirik gabe hautatu, aitzitik, asmo jakineko 
prozesu erregular baten ondorioa dira, eta prozesu hori aztertu eta berregin daiteke» 
(Criado, Fa ́bregas eta Santos, 2001: 309). Planteamendu hori Interneteko espazioaren 
analisira aplikatuz, jakin dugu hemen ere soluzioak ugariak direla, eta teknologiako edo 
edukietako ezaugarriak partekatzen dituzten tipoetan sailka daitezkeela, parekoak 
gertatuz horrela. Erakunde bakoitzak kontzienteki hautatzen du tipo horietako bat 
bisitariak Interneten ikus dezan, hau da, bere premietara ongiena egokitzen den soluzioa 
hautatzen du, eskura topatzen dituen aukera guztien artean.  

Badira bilduma txiki asko, bitartekorik ez dutelarik, beren informazioa sarean jartzeko 
eragozpenak dauzkatenak; eta hainbat ekimen sortu dira toki bakar batean bateratzeko 
iturri askotatik bildutako informazioa. Halakoxea da Kultura Ministerioak garaturako 
ekimen bat, Red Digital de Colecciones de Museos de Espanã (Ceres izenekoa, 165 
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museo espainiarrek parte hartzen duten katalogo kolektiboa), edota Europeana 
deritzana Europar Batasunean. Era honetako proiektuak, lurraldearen analisiaren 
ikuspegitik begiratuta, leku zentralak gertatzen dira; beren eraginpeko eremuan 
daudenei zerbitzu jakin batzuk ematen dizkieten lekuak dira, gune txikiagoek ezin eman 
dituztenak; baina txikiagoek kontsumo-elementuak ematen dizkiote leku zentralari, 
lehengaiak esate baterako, edo iraupenarekin loturiko beste elementu batzuk. Hierarkia 
bat sortzen da era horretan leku horien artean, eta leku zentrala da harremanen 
nolakotasuna markatzen duena.  

Leku zentralaren eraginpeko eremuaren parte izan nahi ez dutelako, museo batzuek ez 
dute ekimen horietan sartu nahi izan, eta web paisaian leku nabarmena izaten saiatzen 
dira. Bide horretan, teknologia berrietan egindako inbertsioa funtsezko tresna bihurtu da, 
eta erakunde batzuek erabiltzen dute dagoeneko ikusgaitasuna lortzeko, web 
semantikoak eskaintzen dituen aukeren alde eginez ikusgaitasun horretara heltzeko 
tresna gisa. Bide horrixe heltzea erabaki zuen Pradoko Museoak. Gure ustez web 
semantikoaren teknologiak aldaketa bat ekarriko du taxutzen ari zen web paisaiaren 
ereduan, eta dagoeneko sumatzen da beren datuak makinek ulertzen duten hizkera 
batean argitaratzen dituztenek hartuko dituztela web lurraldeko leku nagusiak. Leku 
horiek erreferentzia ari dira jadanik bihurtzen beren eremuaren baitan, horiek dira orain 
zentroa, eta gainerakoak «ideiak eta teknologia bereganatzen dituen» periferia horren 
parte dira (Ruiz-Ga ́lvez, 1998: 272). Bere websitea berriztatuz, Pradoko Museoak zentro 
horretan egon nahi du, eta jadanik pinakoteka gisa betetzen duen leku nabarmen hori 
nahi du sarearen erabiltzaileen artean sendotu.  

Museo baten moduko erakunde batek ikusgaitasun-politika erabaki baten alde egiten 
duenean, martxan jarri behar ditu helburuak ziurtasunez eskuratzea ahalbidetuko dioten 
mekanismoak. Leku nagusi horretan egoteak bere eskakizunak ditu, dagozkienek beti 
ondo hartzen ez dituztenak, bai eginahal handiagoa egin behar delako lanean, bai 
pentsamolde-aldaketa bat eskatzen duelako, eta, hori dela-eta, zuzendaritzaren mailan 
hartu behar da erabakia, erakundearen auzi estrategikoa baita, museoko alor askori 
eragiten diena.  

IV. Datu-baseetatik webgunera: barrutik erantsi, kanpotik ondo antzeman zaitzaten  

2007an Galería online izeneko proiektua jarri zen abian, museoko aretoetan ikusgai 
dauden obrak erakusteko asmoarekin hasieran, bisitariek museoko bisitaldia etxetik 
prestatzeko edo osatzeko aukera izan zezaten. Obraren fitxa bat erakustea pentsatu 
zen, oinarrizko datuekin: inbentario-zenbakia, egilea, titulua, datazioa, teknika, materia, 
neurriak, gaia, museoko aretoetako kokagunea eta azalpen-testu bat.  

Datuak esportatzeko sistema konplexu bat diseinatu zen: «Kargatzeko eta gaurkotzeko 
prozesuak ez ziren ez automatikoak ez gardenak bi sistementzat, eta prozesuan 
zerikusia zuten teknikariek ia-ia eskuz jardun behar izaten zuten» (Martín eta Pantoja, 
prestatzen).  

Hasieran, webgunean bildumako elementurik aipagarrienak erakustea zen sistemaren 
xedea; ikuspegia bisitarien premiei egokitzen zitzaien, eta, hortaz, webguneak nolabait 
ere aisaialdiko tresna baten tankera zuen. Uneotan, webgunean agertzen den 
informazioa berezko baliabidea izatera igarotzen ari da, papereko liburuek kanal gisa 
gaindituz, informazioa eta bildumen gaineko ikerketak erabiltzaile gehiagori helarazteko 
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xedez. Erronka berriei 2007an pentsaturiko teknologia batekin erantzun nahi izateak 
(2014ko Galería onlinen ikusten dena baina askoz ere informazio gutxiago 
esportatzeko), eginahal handia eskatzen zuen sistemaren konplexutasunari eusteko, 
zeinak asko gogorarazten baitigu Taintere ́k Collapse Societies lanean garaturiko eredua 
(ik. Ruiz-Ga ́lvez, 2013: 105). Ruiz-Ga ́lvezek esplikatzen digu: «Gizarteek 
konplexutasuna handitu dezakete, energia inbertituz. Energia-inbertsioaren gehikuntza 
bakoitzaren ordainetan, iritsitako konplexutasunaren maila gehitzen da. Zenbat eta 
gehiago hazi sistema, orduan eta zailagoa eta garestiagoa da mantentzen, eta 
beheranzko etekin-kurba batean sartzen da. Hartara, irtenbideak berrikuntza 
teknologikoaren bidetik etorri beharko du» (Ib.). Testua hitzez hitz errepikatu dut 
primeran islatzen duelako zer egoeratara helduak ginen, Museoko teknikariek gero eta 
lan handiagoa egin behar zutelarik jadanik ikusgai geneukan informazioa egunean 
mantentzeko, eta bi edo hiru astez behin datu berriak eransteko.  

Derrigorrezkoa zen tresna berri bat eskuratzea, datuak eta irudiak barneko sistemetatik 
Galería onlinera zuzenean esportatu ahal izateko. Eguneroko gaurkotzea eta eduki-alor 
berriak eranstea ezin utzizko gauzak dira, bata zein bestea. Beharrezkoa da gure 
informazioa aberastuko duten beste barne- eta kanpo-edukiekin loturik eta 
elkarreraginean egotea. Websitea berriztatuz, aukera izango dugu web semantikoaren 
printzipioetan oinarrituriko datu egituratuekiko eredu bat sortzeko, eta horrek esan nahi 
du egitura eta esanahi sendoagoa ematen zaiela webgunean ageri diren datuei; hartara, 
bilatzaileek modu zehatzagoan berreskura dezakete informazioa, eta datu-base 
diferenteen artean jardun ahal izango dute.  

Labur esanda, W3C, World Wide Web Consortium erakundeak garatutako hizkera eta 
datu egituratuekiko eredu sail batean oinarritzen da web semantikoa. Horien artean, 
bereziki aipagarriak dira RDF, Resource Description Framework, hiru elementuz 
osaturiko sententziak edo deklarazioak egituratzeko, eta, hori dela-eta, tripleteak edo 
hirukoitzak aipatu ohi dira; baliabidea, URI batekin identifikatua; baliabideari egotzi nahi 
zaizkion ezaugarria edo ezaugarriak, eta jabetzaren balio konkretua duen objektua. 
OWL, Web Ontology Language da web semantikoaren hurrengo zutabea, zeinak web-
eko jakintza-alor jakin bat irudikatu ahal izateko hiztegien sorkuntza errazten baitu, 
beharrezko kontzeptu guztien eta haien arteko harremanen definizioarekin; eta, azkenik, 
SPARQL, Simple Protocol and RDF Query Language, SQLren antzeko eginkizuna duten 
RDF sententziak berreskuratzen dituen hizkera bat, datu-base erlazionalentzat. Oinarri 
teknologiko eta kontzeptual horren gainean oinarritzen da Datu Ireki Estekatuen filosofia 
(LOD, Linked Open Data) eta W3C-k Web of Data gisa definitzen duena, datu 
normalizatu eta irizipide ugariren arabera erlazionatuen gainegitura batek osatutako 
webgunea, zeinak, era horretan, era guztietako plataformek sarean partekatzen dituzten 
informazioak berrerabiltzea errazten baitute. Filosofia hori dela medio, kanpoko datuekin 
aberastu daitezke gure webguneko informazio-zerbitzuetan eskaintzen ditugun edukiak, 
behar den bezala alderaturik eta RDFn aurkezturik. Horri guztiari erantsi behar zaizkio 
gaur egun edukien gehikuntzako plataformek eskaintzen dituzten aukera handiak, 
metadatuen bilketaren bitartez, OAI- PMH, Open Archives Initiative-Protocol for 
Metadata Harvesting protokoloa erabiliz, bezero-zerbitzari egitura batean oinarriturik, 
web-eko katalogoekin, zeinek Dublin Core metadatuen ekimenen terminoetan 
eskaintzen baitute beren baliabide elektronikoen deskribapena, jakintza-inguru 
zabalagoetan berrerabiltzeko gero, nola diren errepositorio edo biltegiak eta katalogo 
kolektiboak.  
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GNOSS enpresarekin elkarlanean, eredu semantiko digital bat diseinatu da, jakintza- 
objektuen eta haien atributuen aukerarekin. Aztertu diren eredu ontologiko batzuen eta 
besteen artean, CIDOC-CMR zen Museoaren premiei ongiena egokitzen zitzaiena, eta, 
eredu horretatik abiatuta, eredu propio bat garatu da, 2014aren bukaeran abian 
egotekoa dena.  

V. Konklusioak  

Jakintza Interneten bitartez zabaltzeko fenomenoak eragin handia izan du museoek 
beren edukiak zabaltzeko erabili ohi zituzten kanaletan, eta webguneetan ipinitako 
informazio gero eta zehatzagoarekin lehiatu beharra dute papereko katalogoek gaur 
egun. Zenbat eta handiagoa izan webguneek eskaintzen duten baliabideen 
aberastasuna, orduan eta handiagoa da komunitateak ematen dion aitorpen soziala. 
Hortaz, behar- beharrezko gauza da erakundearen prestigiorako lineako katalogo bat 
edukitzea, argitalpen bat bezain zorrotz egina gainera; era horretan areagotu egingo da 
erakunde horrek bere eremuan duen lidergoa, zenbat eta handiagoa izan 
eskuzabaltasuna jakintza zirkulazioan jarri eta zabaltzerakoan. Esan dugu hasieran 
jokamolde hau potlach digital delakoaren logikan oinarritzen dela, zeinean informazio-
eskuzabaltasuna oinarrizko printzipioa baita maila eskuratzeko (Ortega eta Rodríguez, 
2011: 113).  

Museoko Liburutegiak bildumaren jakintzarekin lotutako zerbitzuak eta funtzioak 
bateratzen ditu, eta hartara jotzen dute ikertzaileek fisikoki; Liburutegi, Artxibo eta 
Dokumentazioko Alorrak, berriz, 2008aren bukaeran, bere gain hartu zuen, 
webgunearen bitartez, artelanei buruzko informazioa erabiltzaile guztien eskura jartzeko 
erronka. Horixe da alor honen konpromiso nagusietako bat, eta, hori dela-eta, elkarlan 
estuan dihardu Web eta Online Komunikazioaren zerbitzuarekin, xede bera dutelarik: 
pixkana-pixkana handitu Pradoko Museoko bildumek Interneten duten ikusgaitasuna.  

Liburutegi, Artxibo eta Dokumentazioko Alorrak, azken urteotan, gogoz bultzatu dute 
bildumei buruzko informazio guztia sarbide-puntu bakar batean biltzeko asmoa. Gure 
helburua izan da jario etengabea ahalbidetzen duten mekanismoak erraztea artelanekin 
harremanik estuena duten museoko departamentuen artean, barneko lan-prozesuak 
datu ikusgai bihurtuz. Sistema bat izanez gero bildumari buruz sortzen den informazio 
guztia kudeatzen duena, alor batzuetan automatikoki gaurkotzen den bilduma-base bat 
eduki daiteke, datuak denen eskura egon daitezen laguntzen du, eta dokumentalistek, 
alde horretatik lan gutxiago dutelarik, bilduma-basea beste eduki batzuekin aberastu 
dezakete. Beharrezkoa da barneko langile guztiek kudeaketa-sistema lan-tresna 
moduan erabiltzea; izan ere, jakintza metatua partekatuz bakarrik lortuko dugu gure 
erakundeak eskaintzen duen informazio hori balio handiko baliabidea izatea.  

Gogoan hartzen badugu informazio horixe dela gaurko egunean museoen baliabide 
nagusietako bat, eta webguneak komunikazio-kanal berriak eskaintzen dizkigula, eremu 
guztiak bateratzen ahalegindu behar dugu Museoaren barruan, gure erakundearen 
pertzepzioa kanpoan ona izatea nahi badugu. Museoko espazioek ahalmen mugatua 
dute bisitariak hartzeko, baina gure websiteak ez du horrelako mugarik. Hortaz, gure 
helburuak dira kalitatezko informazioa eta kantitate handian ematea, web semantikoak 
eskaintzen duen teknologia berrian inbertitzea, CIDOC-CMR-eko eredua egokitzea eta 
inplementatzea, Museoak eskaini nahi digun irudiarekin bat datorren produktua izan 
dadin Pradoko Museoaren webgunea, era horretan helduko baikara gaur egungo 
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webguneen paisaian leku nabarmena izatera, ikusgaitasuna irabaztera, kultura- 
erakundeen artean erreferentziazko tokia izatera.  
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