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Aurreko lanaren emaitza zein izan den jakiteko atzera begiratzeko unea iritsi zaigu urte berriarekin batera. Egindakoa bildu behar da, eta ordenatu, sintetizatu eta Kulturaren 
Euskal Behatokiaren urteko Memoria taxutu. Egindako lana balioan jartzeko eta hartutako konpromisoari buruz kontuak emateko tresna delako.

Aipatu behar da aurkezten diren estatistika eta azterlanen zerrenda ez dela batuketa soil baten emaitza, izan ere, denboraren joan-etorrian Behatokiak gai, metodologia eta 
azterlanen multzo koherente bat sortu du, EAEren kultura-errealitatea ezagutzeko eta, era berean, ikuspegi zabal batetik kultura-politiketan eragina duten garrantzi handiko 
gaietara zabaltzeko aukera emanez. Horrela, urtez urte, euskal kultura-sistema informazioz eta jakintzaz elikatzen duten ikerketa kuantitatibo eta kualitatiboen multzo 
garrantzitsua sortu da.

2017an puri-purian diren eztabaidei buruzko datu, adierazle eta gogoetak gaineratu dira. Behatokiak, bere alderdi estatistikoan inkesta kontsolidatuak izateak dakarren 
etengabeko lana nahitaez bete behar badu ere, begirada eta interpretazio-gako berriak sartu nahi ditu betiere. Kasu honetan, Kultura eta Sorkuntza Industriei buruzko azterketa 
burutu da, baita kultura parte-hartzeari eta kulturaren balio publikoari buruzkoa ere, azterlanen artetik hiru besterik ez aipatzearren.

Azkenik, informazio-eskariei emandako arreta nabarmendu behar da, zerbitzu publiko gisa duen garrantziarengatik eta horrek beti ez duelako leku aipagarririk izaten urteko 
memorietan. 

Ondoren, 2017ko konturik aipagarrienen laburpena aurkeztuko dugu. Behatokiaren webgunean ere kontsulta daiteke.

_Aurkezpena
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Eragiketa estatistikoak1_
OVC-KEBk sustatzen eta kudeatzen dituen bi eragiketa estatistiko erregularrak “Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan” eta “Arte eta Kultura Industriei buruzko estatistikoak” 
dira. Bi urterik behingo eragiketak dira, emaitza berriak aurkezteko eta txandaka egiten direnak. Horrela, urte bakoitietan Arte eta Industriei buruzko txosten eta adierazleak 
zabaltzen dira, eta bakoitietan EAEko Finantzaketari eta Gastu Publikoari dagozkionak.

              Arte eta Kultura Industrien estatistika . 2017. urtean emaitzen azterketa egin da eta zabalkunde-produktuak sortu. 629 agentek hartu dute parte bosgarren 
edizioan, 2015ari dagozkion datuak jasota. Datuok EAEko arteak eta kultura-industriak ezagutzea ahalbidetzen dute, ikuspegi sektorial batetik zein zeharka ikusteko modu 
batetik begiratuta.

Bilketa- eta azterketa-lanaren ondorioz, zenbait produktu zabaltzen ditu OVC-KEBk: txosten sektorialak, Ikuspegiak txostenean egiten den irakurketa analitiko sakona, agenteen 
profila, kultura-adierazleen sintesia, kulturaren oinarrizko adierazleak, eta webgunean erabilgarri den kontsulta-datuen bankua. Helburu bikoitzarekin lantzen dira: xehetasun-
maila handiena ematea parte hartzen duten kultura-agenteen egoera zehatz-mehatz zein den jakiteko, eta interpretazioa erraztea adierazleekin eta txosten sintetikoekin.

Emaitza produktuak:

        Arteak eta Kultura Industriak 2015 (2017).

              Estatistika: Finantzaketa eta gastu publikoa kulturan.  Eragiketa hau funtsezkoa da EAEri dagokion kultura gastu publikoaren bilakaera eta egoera zein den jakiteko. 
Bosgarren edizioaren landa-lanari dagozkion informazio-bilketako lanak egin dira 2017an, 2016an likidatutako aurrekontuen datuekin. 205 agentek hartu dute parte, eta agente horien artean 
dira Eusko Jaurlaritza, hiru foru-aldundiak, 151 udal eta 50 erakunde autonomo, sozietate publiko eta fundazio.

              Tresna berriak: luzetarako panelak. OVC-KEBn asmoa metodologiak gaineratzea eta egoerari buruzko informazioa eskaintzen duten emaitzak zabaltzea da. 
Luzetarako panel edo inkestek premia horiei erantzuten diete.

https://www.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/arte_industriak.html
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              Kultura-ohiturei eta kultura-kontsumoari buruzko panela.  Biztanleriaren kultura-ohituren ulerkuntzan sakontzea du helburutzat. Bi azpipaneletan banatutako 
204 laguneko lagin baten denboran zeharreko jarraipena egiten da: bat 18 urtetik 27 urtera artekoa, eta bestea 28 urtetik 37 urtera artekoa. Kultura-kontsumoaren 
gutxieneko atalasea gainditzea dute ezaugarritzat. 

Panela oso tresna interesgarria da, kultura-ohiturak nola eta zergatik sortzen eta bilakatzen diren azaltzen duen neurrian. 2017an egindako edizioetan (2. eta 3. 
neurtaldiak) azalpenezko eta sailkapenezko estatistika tekniken aplikazioak kultura-ohiturei buruzko azterlanetan maiztasun gutxi duten alderdiak nabarmentzea 
ahalbidetzen du: Eskuratutako jakintza 2018an egingo den kultura ohitura, praktika eta parte hartzeari buruzko hurrengo inkestaren diseinuari ari zaio aplikatzen.
 

              Arteei eta kultura-industriei buruzko panela.  Egoerari buruzko informazioa izateko eskaria dela-eta, 70 enpresek osatutako panelak, beren negozioaren martxari 
eta etorkizuneko itxaropenei buruz dituzten pertzepzioak biltzeko aukera ematen du. Panel horren metodologia berraztertzen ari gara panelisten premiei erantzungo 
dieten hobekuntzak sartzeko asmoz.

Emaitzazko produktuak:

        Kultura Ohituren Panela (2017).
        Enpresen Konfiantzaren Adierazleen Panela (2017).

              Estatistika laburbildua. Euskal kultura-errealitatearen ikuspegi bizkor eta laburbildua eskaintzen duten hautatutako adierazle multzoa da. Daturik 
esanguratsuenak aukeratu dira eta modu grafikoan aurkezten dira, gaika taldekatuak, jendeak bere intereseko informazioa erraz aurkitu ahal izan dezan.

Emaitza produktua:

       Kultura-adierazleen laburpena (2017). (Ingelesez eta frantsesez ere argitaratzen da)

              EAEko Kultura eta Sorkuntza Industrien errolden prestaketa. EAEko Kultura eta Sorkuntza Industrien erroldak egiteko lanei hasiera eman zaie, betiere bigarren 
mailako iturrietan oinarrituta. 2017ko azterlan kualitatiboen zati den EAEko Kultura eta Sorkuntza Industrien kontzeptuzko esparruaren azterlanaren aplikazio operatiboa da.

Hainbat azterketa-maila biltzen dituen lana da eta faseka ari gara egiten: Lehenik, Jarduera Ekonomikoen Direktorioa araztea eta ustiatzea Kultura eta Sorkuntza 
Industriekin duten loturarengatik aldez aurretik identifikatutako EJSNen gain. Errolda zabalarekin ari gara lanean, hau da, 16.000 establezimendu eta 48.000 enplegu 
inguru. Hau da 2017an egindako lana.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_kultur_ohitura_panela/eu_def/index.shtml
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/informazioa/arte-eta-kultura-industrien-enpresa-konfiantza-adierazleak/r46-19123/eu/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_argit_adier_hautatuak_2016/eu_def/index.shtml
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Ikerketa kualitatiboak2_
Kultura-politiketan lehentasunezkoak diren interes-gaiak ezagutzeko jomuga dute azterketa kualitatiboek. Bestelako hainbat testuingurutara irekitako begirada dute azterketa 
kualitatibo horiek, esplorazio-izaerakoak dira eta proposamenak planteatzen dituzte. Nolanahi ere, azterlan horiez gain, lan-ildo horretan eskaera sektorialei emandako 
erantzunak eta informazio-eskaerekiko arreta biltzen ere dira. Eskaerok ez dira zehazten, azterlan jakin batzuen bide ez badira behintzat.

2017ko katalogoak honako gai hauek biltzen ditu, besteak beste: Kultura eta Sorkuntza Industriei buruzko ikerketak; sorkuntza eta kultura-sareak; kultura-politikak eta 
kudeaketa publikoa; kultura-ohitura eta kultura-kontsumoak; eta kulturaren balio-publikoari eta inpaktuei lotutakoak.

              Kultura eta Sorkuntza Industriak mugatzea eta definitzea. EAEko Kultura eta Sorkuntza Industrien sektoreko azterketaren kontzeptuzko eredu baten diseinuan 
datza azterlana. Tresna praktiko eta bideragarria izateko asmoarekin diseinatu da metodo induktibo bati jarraikiz, zeinean dena hartuko den oinarritzat, zer neurtzen den eta 
nola neurtzen den proposatuta sektoreetako bakoitzean, esparru orokor bat taxutu arte EAEko Kultura eta Sorkuntza Industrietarako. Dagokion diseinua gidatu duen asmoa 
bikoitza izan da: 
             - Baldintzak eta egungo errealitateak abiapuntutzat hartuta, Kultura eta Sorkuntza Industrien azterketarako erreferentziazko ereduetan oinarrituta eta EAEko sektoreko 
                berezitasunei buruzko jakintzatik betiere.
             - Nazioarteko alderagarritasuna ahalbidetzen duen esparru bat proposatzea, aldi berean EAEko Kultura eta Sorkuntza Industrien ordezkagarri dena.

Erabilgarritasun analitikoa izango du, alde batetik, ikuspegi estatistikotik begiratuta eska daitezkeen trinkotasun- eta alderagarritasun-irizpideei jarraikiz Kultura eta Sorkuntza 
Industrien sektoreari buruzko ikerketa bideratzeko; bestalde, esparru gisa erabili ahalko da politika publikoak gidatzeko eta erabakiak hartzeko EAEn Kultura eta Sorkuntza 
Industriek osatzen duten enpresa-sarearen inguruan. 

Emaitzazko produktuak:
             - Euskadiko Kultura eta Sorkuntza Industrien kontzeptuzko mugaketa eta definizioa

              EAEko artista-egonaldien azterketa eta mapa. Artistak beren ohiko inguruneaz bestelako ingurune batean aldi baterako murgiltzea dakarten programak dira arte-
egonaldiak. Behatokiak ikerketa bat egin du artisten egonaldiei buruz, artistei eta beste profesional sortzaile batzuei eskainitako programei buruz, eta beren ohiko inguruneaz 
bestelako testuinguru batean beren jardun artistikoari lotutako eremuetan banaka edo taldean lan egiteko epeari, espazioari eta baliabideei buruz. Beren lanean murgiltze trinko 
baten bitartez sakontzeko aukera ematen diete egonaldiek, eta elementu garrantzitsua dira haien karrera artistikoetan.
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Ikuspuntu bikoitzetik planteatu da azterlana: programa horien ezaugarriak aztertzea eta EAEren egoeraren argazkia erakustea. Lehen urratsa zera izan da, horrelako 
esperientzien ereduen azterketa-txosten bat egitea begirada global batekin. Txosten horretan dagozkion ezaugarri deskriptiboak aztertzen dira, egungo tipologiak, baita 
sortzaileei zein esperientzia horiek sustatzen dituzten antolatzaileei ekartzen dizkieten onurak ere. Bigarren urratsa Euskadin une honetako egonaldi-programak zein diren 
jakitera bideratu da.

Emaitza produktuak:

       Egonaldi-ereduen azterketa  
       EAEko egonaldi artistikoen mapa

              Kultura-politiken ereduak: Edozein ekintza publikoren atzean helburu eta xede jakin batzuen mende dagoen intentzionalitate politiko bat dago. Kultura-politiken 
zenbait tipologia ezar daitezke helburuen arabera. Bestalde, ikuspegi bat baino gehiago har daiteke kultura-politikak aztertzeko. Beren artean erlazionatutako lau dimentsio 
biltzen dituen eredua proposatzen dugu: substantiboa, etikoa, instituzionala eta instrumentala. Bi lehenengoak eduki eta printzipioekin daude lotuta; beste biak azpiegitura eta 
bitartekoekin.

Egungo azterketa bat da azterlana, eta hori eredu horiek gobernu-erakundeetatik garatutako ekintza publikora murrizteak dakarren ikuspegi mugatzailearen iraungipena 
adierazten duten ahotsak agertu diren unean.

Emaitza produktua:
             - Kultura-politikak kudeatzeko ereduak

              Kultura-ohituren azterlanei buruzko prospekzioa. Kultura parte-hartzearen azterketa kezka bihurtu da kultura-estatistiken ekoizpenean aritzen diren behatoki 
eta erakundeen artean. Egungo gizarteak ezaugarritzat dituen aldaketa bizkorrek etengabeko eboluzioa dakarte kultura-praktiketan. Kultura parte-hartze horren 
azterketa behar bezala justifikatzen du kulturak parte-hartze horretan duen balioak (intrintsekoa), baina baita ere gizarte-arloan duen inpaktuak (kohesio eta integrazio 
soziala, kapital soziala), inpaktu pertsonalak (abilezia eta ezagutzen garapena) eta inpaktu ekonomikoak (kultura-ekoizpenaren ondorioz) ere.

OVC-KEBk 2018an egitea aurreikusten duen ohituren inkestaren diseinua oinarritzeko, horrelako eragiketetako joera eta metodologiei buruzko azterlan bat egin da. 

Emaitzazko produktua:
             - Kultura-ohitura eta -praktiken azterlanei buruzko azterketa.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/informazioa/egonaldiak-ereduen-azterketa-2017/r46-19803/eu/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/informazioa/eaeko-egonaldi-artistikoen-mapa-2017/r46-19803/eu/
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              Kulturaren balio publikoa. Premia baten eta frustrazio baten fruitua da kulturaren balio publikoari buruzko gogoeta. Bestalde, kulturaren onurak erakusten dituzten 
argumentuak behar dira, kulturaren erabilgarritasuna justifikatzeko lagungarriak izango direnak. Planteamendu instrumentala da. Bestalde, kulturari gizartean nolabaiteko 
legitimazioa falta zaionaren irudipenak, kulturaren pertzepzio sozialaren defizitaren sentsazioak, funtsezko gaiak berriz ere planteatzeko premia eragin du. Kulturaren zentzuari 
buruzko gogoeta egiten dugu, kulturaren izateko arrazoiari, gaitasun emantzipatzaileari eta berez duen garrantziari buruz. 

Pertsonengan eta gizartean dituen ondorioen araberako kulturaren balio publikoa aztertzera bideratuta dago azterlana. Kultura-balioaren ardatz gisa pertsonen esperientzia 
kulturaren garrantziaren inguruan gogoeta egitea du helburutzat, eta hortik abiatuta kanpoalderantz zabal daiteke eragin-eremua eta haren onurak aztertu.

Emaitza produktua:
            - Kulturaren balio publikoari buruzko azterlana

              Kulturaren inpaktu ekonomiko eta sozialari buruzko azterlanak. Inpaktu-azterlanen azterketa kulturaren ondorio osagarri edo kulturatik eratorritako 
ondorioetara lotzen da. Kulturaren ikuspegi instrumentalean sakontzen du, kultura bitarteko gisa jarrita helburu ekonomiko, sozial edo ingurumen-arlokoak lortzeko 
inpaktu ekonomikoko eta itzulkin sozialeko azterlanen bidez.

Metodologien azterketa konparatu bat bezala planteatzen da azterlana, bakoitzak ekartzen dituen muga eta onurak identifikatuta. Kontuan izan behar da inpaktu 
ekonomikoa edo itzulkin soziala oro har datutan adierazten direla, eta horrenbestez, kalkulatzeko moduen errepaso bat egiten da. EAEn eta EAEtik kanpo aplikatutako 
inpaktu-azterlanen jardunbide egokien sorta bat biltzen du, baita kulturaren esternalitateak deitutakoen neurketa ardatz gisa hartzen duten horrelako azterlanek 
dakartzaten ekarpen eta arriskuen irakurketa kritiko bat ere.

Emaitzazko produktua:
             - Inpaktu-azterlanen azterketa.
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