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DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
Dirección de Patrimonio Cultural
IV. ERANSKINA
DIRUZ LAGUNDUTAKO PROIEKTUA BETE DELA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA
Proiektuaren izenburua
Proiektuaren sustatzailea
Aurkeztutako proiektuaren xedea
Adierazi X batez aurkeztutako proiektua zein kasutan kokatzen den:
Proiektuan planteatutako helburuak eta lorpenen justifikazioa
Katalogazioa: egindako lanen deskribapena
Digitalizazioa: egindako lanen deskribapena
Metadatuak: egindako lanen deskribapena
OAI-PMH biltegiaren URLa
Objektu digitalen kopurua
Europeanak aurreikusitako eskubide-adierazpen baliagarrien zehaztapena (objektu digitalak lizentziatzeko erabili direnak)
PROIEKTUAREN AURREIKUSPENAREN ETA EGIKARITZE ERREALAREN ARTEKO ALDEA
DIGITALIZAZIOA
Dokumentu mota
proiektuan aurreikusitako or./
irud./ unit./ min. kop.
digitalizatutako or./
irud./ unit./ min. kop.
Aldearen %
Testu-materiala
Material grafikoa (marrazkiak, grabatuak, kartelak...), argazkiak
Formatu handiak (> tabloidea), diapositibak, negatiboak, beirazko plakak
Soinu-dokumentuak
Kaseteak
Arbelezko diskoak
Kartutxoak, zinta magnetikoak
Beste audio-euskarri batzuk: alanbrezko hariak, argizarizko zilindroak, disko zulatuak, pianola biribilkiak...
Ikus-entzunezko dokumentuak
KATALOGAZIOA
Dokumentu mota
proiektuan aurreikusitako dokumentu kop.
katalogatutako dokumentu kop.
Aldearen %
Testu-materialak: monografiak, argitalpen seriatuak, eskuizkribuak...
Testu-materiala. Analitikoki katalogatua.
Material grafikoak: kartelak.
Material grafikoak: argazkiak, grabatuak, marrazkiak.
Soinu-dokumentuak
Ikus-entzunezko dokumentuak
% 10etik gorako desbideratze-portzentajeen justifikazioa
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak.
 
Arduraduna: Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
 
Helburua: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea.
 
Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 
Hartzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak
 
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/026100-capa2-eu.shtml 
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