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AURKEZPENA

K ulturaren Euskal Behatokiaren urteko oroitza-txostenean, ekitaldi ba-

koitzean egindako lanaren balantzea jasotzen da. Produktuak eta jardue-

rak soilik bildu ordez, proiektua nola garatu den azaldu nahi digu. 

Oraingo honetan, 2007ko otsailetik abendura egindako lana hartuko da ain  -

tzat. Denboraren ikuspuntua bakarrik hartuta, proiektuaren aldia oso motza da,

eta, emaitzei jaramon eginez gero, luzatu egin da nabarmen. 2006a Behatokia

martxan jarri zen urtea eta emaitza hasiberrien abiapuntua izan zen. 2007a, be-

rriz, stricto sensu egindako lanaren lehen urtea izan da, eta etorkizunean hazten

joango den eraikina oinarrituko duten zimenduak finkatzeko balio izan du. 

Hausnarketa eta ekintza, eztabaidak eta erabakiak, zalantzak eta ziurtasuna,

barne-lana eta emaitzen hedapena batu ditu lanak; hori guztia bere fruituak eman

dituen oreka dialektikoan egin da. Lehenengo seihilekoan, informazio estatisti-

koaren sistemak izango duen arkitektura diseinatu da. Bigarrenean, jendaurrean

aurkeztu ditugu Behatokia, Kultura 07 izeneko urteko lehenengo txostena eta

nazioarteko jardunaldiak. Bien bitartean, beste proiektu batzuek jardueraren bi

gune nagusiei itxura eman diete: informazio-sistemari eta komunikazioari.
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1. KULTURAREN EUSKAL PLANAREKIN LOTUTAKO
ZUZENDARITZA -ETA JARRAIPEN-ORGANOAK

2 006-2008 aldirako, Behatokiaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren Kultura

Sustatzeko Zuzendaritzak hartuko du bere gain.

Kulturaren Euskal Planarekin (KEP) lotutako zuzendaritza- eta jarraipen-or-

ganoak hauek dira:

• Kulturaren Euskal Kontseilua: Partaidetza, lankidetza eta KEParen ahol-

kularitzarako goi-mailako kide anitzeko organoa da. Kontseilua erakundee-

tako 18 kidek eta sektoreetako 32k osatzen dute.

• Kulturaren Erakundeen Arteko Batzordea: Erakundeetako ordez-

kari politikoek osatzen dute. 10 kide ditu. Laguntzarako mahai-teknikoa

ere badu, eta Kontseiluko sektoreetako bost kidek hartzen dute parte

mahai horretan. 

• Behatokiaren Jarraipen-Batzordea: 2007an ez da abian jarri.

Behatokiaren gobernu-organo betearazlea honela dago osatua:

• Behatokiaren zuzendaritza-batzordea: Kultura Sustatzeko Zuzenda-

ritzako arduradunek eta ABEEaren (Ikertalde-ICC-AIC) zuzendaritza-ba-

tzordeak osatzen dute. Erabaki estrategikoak hartzen eta proiektuak

planifikatzeko mugarriak ezartzen diren foroa da. 2007an zazpi jarraipen-

bilera egin dira, baita beste espezifikoago batzuk ere proiektu bakoitzaren

beharren arabera. 
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2. BEHATOKIAREN JARDUERA

B ehatokiak, 2007ko Jarduera Planaren egiturari lotuta, hiru ardatzen ingu-

ruan egin du lan. Lan horien emaitzak deskribatuko ditugu:

2.1. Informazio-sistema

2.2. Komunikazioa eta harremanak

2.3. Kudeaketa planifikatzea eta kontrolatzea

2.4. 2007ko jarduna datutan

2.1. INFORMAZIO-SISTEMA

IKUSPUNTU KONTZEPTUALA

Euskadiko esparru estatistikoa

Behatokiak 2007an izan duen jardueraren ardatz nagusietako bat esparru esta-

tistikoa eratzea izan da. Kulturaren informazio-sistema osatzen duen informazio

estatistiko konparagarriaren bilketa bideratzen duten definizioak eta kontzeptuak,

adierazleak eta ikerketa analitikoen garapena ezartzen ditu esparru estatistiko ho-

rrek. Horrela, batetik, eredu kontzeptuala garatzen du —eredu kontzeptualari bu-

ruzko oinarrizko agiria 2006an zirriborratu zen—; bestetik, definitutako 15

sektoreetako bakoitzerako erabilitako adierazle kulturalen sistema eta informa-

zio-iturriak azaltzen ditu; eta, bestetik, sektorekako kontrastea egiteko erabili den

lan-metodologia azaltzen du.

Lan-prozesuaren emaitza programa estatistiko bat izan da. Programa horrek Beha-

tokiaren jarduera-lehentasunak ezarri ditu (I+G+b ikerketa-ildoak), eta etorkizuneko

eredua ezarriko du.
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PERSPEKTIBA TEKNOLOGIKOA

Euskarri teknologikoa

Urtean zehar, informazioaren kudeaketa-ereduaren ildo nagusiak antolatu

dira, eta aukera teknologikoei eta antolaketa-aukerei buruzko irizpideak eta

orientabideak proposatu dira, bi norabide osagarritan:

• hedapenerako irtenbideak, datuak modu pertsonalizatuan hautatzeko au-

kera ematen duten funtzionaltasunen bidez.

• datuak behetik gora biltzeko erremintak sortzea, eta agenteek emandako

datuak biltzea eta kudeatzea.

Azaldutako proposamenek, gertueneko ingurunearekiko koherentzian —

Eustat, INE...—, datuen bateragarritasuna eta transferentzia bermatzea lehe-

netsi dute, baita iraunkortasun eta kudeaketa ebolutiboa ere; hori guztia,

ahalmen eta malgutasun informatikoa ahaztu gabe. Ildo horri dagokionez, Gaz-

teen Euskal Behatokia adierazle estatistikoen argitalpenerako eta kontsulta di-

namikorako egiten ari den aplikazioa aprobetxatzen saiatuko gara, Behatokiaren

berezitasunetara egokituta.

INFORMAZIO-PERSPEKTIBA 

Agenteen direktorioak

Agenteen direktorioak egitea Behatokiak nahi duen berehalako erronketako

bat bihurtu da, programa estatistikoa egiteko elementu gakoak baitira horiek.

Informazio eguneratua eta fidagarria duten direktorio osoak izateak ikerketa es-

tatistikoen amaierako kalitatea erabakitzen du, direktorio horietan oinarritzen

baitira ikerketa horiek. Egindako lanak azpisistema eta sektore bakoitzaren in-

formazio-gunea adostera bideratu dira. Agenteei buruzko informazioa bildu da,
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eta, iturriak gurutzatuta, lehenengo garbiketa ere egin da, bikoizketak saihesteko.

Esparru estatistikoan identifikatutako 15 sektoreei —2008an ikerketa estatisti-

koaren helburu izan daitezke— buruzko informazioaren lehenengo zirriborroa

eginda dago.

Euskal Herriko kultura-ohiturei, -jardunbideei eta -kontsumoari bu-
ruzko eragiketa estatistikoa.

“Kultura-ohiturei, -jardunbideei eta -kontsumoari” buruzko eragiketa esta-

tistikoaren diseinuan sakondu dugu, azterketa Euskal Herri osora zabaldu da, gal-

dera-sorta sektoreetako adituekin kontrastatu da eta galdera-sortaren

bideragarritasun teknikoa egiaztatu da. Era berean, landa-lana esleitu da, eta

2007ko abenduan hasi dira egiten.

Finantzaketarako eta gastu publikorako eragiketa estatistikoa
EAEn

Hainbat erakunde publikotatik (Eusko Jaurlaritza, aldundiak eta udalak) EAEko

kultura-sektorera bideratzen diren partida ekonomikoak biltzea da helburua,

kultura-sektoreko gastua osatzen duten magnitude ekonomiko handiak lortzeko,

eta gizartearen inbertsio-ahalegin horrek duen ikuspegi konparatzailea izateko

bide ematen duten ratio nagusiak eskuratzeko. 

Eragiketa abian jartzeko proposamena definitu da, eta haren bideragarritasun

teknikorako hurbilketa eta galdera-sortaren diseinua ere egin dira.

Dagoen estatistikaren tratamendua eta sistematizazioa

Oraingo egoera honetan, hau da, Behatokia garatzen hasi den honetan, eta

euskarri teknologikoei loturik, existitzen den informazio estatistikoa PC-Axisa-

ren eskakizunetara egokitu da (taula estatistikoak ikusi ahal izateko programa),

une honetan eskura ditugun datu-baseen kon tsulta dinamikoa egiteko. Informa-
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zioaren kalitatea eta egokitasuna aztertu ondoren, erabiltzeko moduan dauden

azkeneko bi denboraldietako liburutegietako eta museoetako datu-baseak ego-

kitzea erabaki da. 

Dena den, eskura dagoen informazioa intereseko beste iturri batzuetakoare-

kin osatzeko, sektoreetako adierazle nagusiak eta zeharkako adierazle nagusiak

hautatu dira. Euskal kulturaren errealitateari buruzko irakurketa partziala lor -

tzen laguntzen duten datuak azaltzen dituzte horiek, eta Behatokiaren web gu-

nearen bidez hedatuko dira.

Bi sektore-azterketaren analisia

Antzerki- eta dantza-azterketan eta EAEko azpiegituren mapan jaso den

informazioa analizatu da. Horretarako, behin betiko bertsioak hartu dira

kontuan.

Kulturaren Euskal Planaren (KEP) informazio-sistemaren diseinua
eta ebaluazioa.

Planaren Idazkaritza Teknikoarekiko koordinazio-esparrua zabaldu da, KEParen

ebaluazio-sistemaren diseinua egiteko. Antzeko planak eta proiektuak ebaluatzeko

hainbat eredu aztertu dira, eremu honetako jardunbide egokiak ezagutzeko.
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2.2. INSTITUZIO ETA SEKTOREETAKO KOMUNIKAZIOA ETA HARREMANA 

ARGITALPENAK 

Kultura 07

Kultura 07 urteko lehenengo txostena, Behatokiaren argitalpen nagusia, aza-

roan aurkeztu zen jendaurrean, nazioarteko jardunaldiak egiten ari zirela apro-

betxatuta. Bi argitalpen kaleratu dira: txostena bera eta txostenaren laburpena

(frantsesez eta ingelesez).

Bi zati bereizi eta osagarri ditu: 2007ko edizio honetan, lehenengoa mun-

duko kultura-behatokiei buruzko monografiko batek osatzen du, eta biga-

rrenean, berriz, behatokiaren zerogarren urtean kultura-informazioak zer

egoera duen eta behatokiak etorkizunerako zer erronka dituen azaltzen da.

Eskura dagoen informazioa bilatzeko, analizatzeko eta aurkezteko lan zo-

rrotza eta zehatza egin da. 2.000 ale argitaratu dira, eta hasierako banaketa

eginda dago jada.

Kulturkaria

Buletinaren 0 zenbakia, formatu elektronikoan editatua, martxoan argita-

ratu zen. Lau hilabetekaria da, eta bi bat mila laguni iristen zaie. Lau hizkun -

tzatan argitaratzen da (eu-es-en-fr). Hainbat atal ditu: Behatokiari buruzko

eta KEPari buruzko informazioa ematen du, Euskadiko eta nazioarteko kul-

tura-egoeraren berrikuntza nagusiak aurkezten ditu, zifra-sortak eskaintzen

ditu eta kultura-eremuaren inguruko argitalpenik berrienen aipamenak ere

egiten ditu. Argitalpenaren ezaugarriak, hauexek: bizkortasuna eta berrikuntza,

horrelako argitalpen bati dagokion gisan, baina iheskortasunetik eta arinta-
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sunetik aldenduta. Argitalpenaren edukiek irakurketa lasaiago bat egitea ira-

dokitzen dute; aurkikuntza patxadatsuagoak eta analisi zehatzagoak egiteko

gonbita egiten dute. 2007an hiru zenbaki argitaratu dira (martxoan, uztailean

eta abenduan).

Sektore-azterketen laburpen exekutiboak

Azterketa hauen laburpen exekutiboak argitaratu dira (guztiak daude web

gunean ikusgai):

• Industria editoriala

• Liburutegiak

• Museoak

• Industria fonografikoa

• Ondare etnografikoa

• Artisautza

• Digitalizazioa

• Ikus-arteak

Informazio-iturrien analisiei buruzko txostenak

Nazioartean zein Euskal Herrian eskura dagoen kultura-informazioaren az-

terketari buruzko bi txostenak hedatu ditu Behatokiak web gunean. Zeregin ho-

rrekin ekin zion lanari. Txosten horien helburua da existitzen diren erreferenteak

sakonki ezagutzea, Euskadiko Esparru Estatistikoa oinarri solidoen gainean finkatu

ahal izateko, bai ikuspuntu kontzeptualetik, bai adierazleen eta informazio-itu-

rrien sistemei lotutako elementuetatik. 2006an abian jarri zenetik, hasierako bi

proiektu horiek izan ditu Behatokiak.

Adierazleen bi datu-base ere badaude —barne-erabilerakoak—, egindako lana

osatzeko.

2006ko oroitza-txostena eta 2007ko jarduera-plana

Web gunean ere eskura dituzue 2006ko oroitza-txostena eta 2007ko jar-

duera-plana. Behatokiak uste du funtsezkoa dela ekitaldi bakoitzean egindako
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lana eta proiektuen urteko planifikazioa jendeak ezagutzea. Horrela, bada, urte

bakoitzaren hasieran, aurreko urteko oroitza-txostena eta urte horretako jar-

duera-plana argitaratuko ditu.

KULTURA-BEHATOKIEKIN EGINDAKO NAZIOARTEKO LAN-JARDUNALDIAK 

Behatokiak, abian jartzeko lehenengo lanak egin ondoren, etenaldia egin

zuen etorkizuneko erronketarako erantzunak pentsatzeko. Jardunaldiak to-

paketa-eremua sortzeko antolatu ziren, ibilbide luzeagoa zuten beste erakunde

batzuekin harremanetan jarri eta haien esperientziak eta jardunbide egokiak

partekatzeko. Donostian egin ziren jardunaldiak, 2007ko azaroaren 14an,

15ean eta 16an.

Behatoki (eta erakunde) hauek hartu zuten parte:

• Quebec-eko Observatoire de la culture et des communications 

• Frantziako Département des études, de la prospective et des statistiques

(DEPS) 

• Italiako Piemonteko Osservatorio culturale 

• Kataluniako Generalitateko Departament de Cultura 

• Galiziako Xuntako Consellería de Cultura e Deporte 

• Kulturaren Euskal Behatokia

Jardunaldiak helburu bikoitza izan zuen: alde batetik, 14ko eta 15eko

saioak gonbidatutako behatoki eta erakundeen arteko hausnarketarako eta

barne-lana egiteko pentsatu ziren; bestetik, azaroaren 16ko saioa jendeari

ireki zitzaion, eta ondorioak hedatu eta Kultura 07 Kulturaren Urteko lehen

Txostena zabaldu zen mahai-inguru batean. Horrela aurkeztu zitzaion Be-

hatokia gizarteari.

KULTURAREN EUSKAL BEHATOKIAREN 2007KO OROITZA-TXOSTENAB:Maquetación 1  27/2/08  16:34  Página 10



KULTURAREN EUSKAL BEHATOKIAREN URTEKO OROITZA-TXOSTENA 2007KO EKITALDIA 2. Behatokiaren jarduera 11

Lan-saioen balorazio oso positiboa egin zen, baina nabarmentzekoak dira Kul-

tura 07 txostenak prentsan izan zuen eragina —komunikabide nagusietan agertu

zen: prentsan eta irratian— eta saio irekira joan zen jende-kopurua —kultura-

ren eremuko 150 pertsona aipagarri baino gehiago.

KOMUNIKAZIORAKO ERREMINTAK

Behatokiaren web gunea

Behatokiaren web gunea egin da, Behatokiaren produktuak hedatzeko era-

kustoki iraunkorra. Interneten agertzeko ereduari buruz Eusko Jaurlaritzak eza-

rritako arau guztiak hartu dira kontuan, baita erabilerraztasunarekin eta

eskuragarritasunarekin zerikusia duten alderdiak ere.

Behatokiaren intraneta: Taldearen lan-eremua

Lantaldeak lanerako eremu birtuala du; han, proiektuen jarraipena egiteko agi-

riak, taldeko kideen harremanetarako datuak, lan-bileren deialdiak eta aktak, on-

dorengo hitzorduak... izaten dira.

BEHATOKIAREN HARREMAN-JARDUERA

KEParen lantaldeekiko harremanak

KEParen Idazkaritza Teknikoarekin bost koordinazio-bilera egin dira, in-

formazioa trukatzeko, lotura komunak dituzten proiektuak kontrastatzeko

eta dauden lantaldeekin izan behar den harreman-estrategia adosteko lan-

sistematika ezartzeko.

Hala, ezarritako egutegien eta heltze-erritmoei jarraiki aurkeztu da Beha-

tokia formalki sortutako lantaldeetan. Zehazki, sektoreetako talde hauetara

jo dugu:

• Liburutegiak: sektore-mahaia (apirila)
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• Antzerkia: erakunde arteko batzordea eta sektore-mahaia (iraila)

• Ikus-entzunezkoa: sektore-mahaia (abendua)

Bestalde, lan birtualerako eremua prestatu da: estraneta. KEParen parte har -

tzeko eta funtzionatzeko egituraren euskarri gisa antolatu da.

Osagarri gisa, egiaztatu behar ziren Behatokiaren berezko proiektuak

egiaztatzen aktiboki parte hartu dute sektoreetako ordezkariek; esparru es-

tatistikoan eta kultura-ohiturei, -jardunbideei eta -kontsumoari buruzko era-

giketa estatistikoaren diseinuan, hain zuzen. 32 adituk hartu du parte proiektu

horietan.

Valentzian izan ziren adierazleei buruzko jardunaldietan parte
hartzea

Maiatzaren 9an eta 10ean, Indicadores culturales en España: usos, necesidades y

estrategias izeneko ikastaroa izan zen Valentzian. Autor Fundazioak, SGAEk eta

Valentziako Diputazioaren Servici d’Assistència i Recursos Culturals sailak an-

tolatu zuten.

Kulturaren Euskal Behatokiak txostena prestatu zuen. Horretan, Kultura-

ren Euskal Plana azaldu zuen, alderdi metodologikoa, estrukturala eta parte

hartzeko prozesua kontuan hartuta. Horretaz gain, Behatokiak dituen helbu-

ruak, emaitzak eta proiektuak ere azaldu ziren, eta, bereziki, diseinatu duen es-

parru estatistikoa.

Informazio-eskaerei arreta jartzea

Web gunean eta Kulturkaria buletinean azterketak, aipamen bibliografikoak

eta abar argitaratzen direnez, informazio-eskaerak ere izan ditugu, eta horiei ere

erantzun die Behatokiak urtean zehar. 
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2.3. KUDEAKETA PLANIFIKATZEA ETA KONTROLATZEA

2007ko urteko oroitza-txostena

Txosten honetan, ekitaldian burututako proiektuei buruzko informazioa sis-

tematizatzen da. 

Helburu nagusia da ezarritako konpromisoei buruzko kontuak ematea, zen-

bateraino bete diren aztertuta, baita urtean zehar hasitako prozesu bakoitzaren

garapenari eta funtzionamenduari buruzko balorazio kualitatiboa egitea ere.

2008ko jarduera-plana

Jarduera-plana urteko kudeaketa egiteko erreminta dugu. Plan horrek ezar -

tzen du ekitaldi bakoitzaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko zer jarraibide bete

behar diren.

Urte-bukaeran, 2008ko ekitaldiko jarduera-planaren proposamena egin da,

Behatokiak ohiko lehenengo lan-bilera egiten duenean onets dezan. 
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2.4. 2007KO JARDUNA DATUTAN

PRODUKTUAK

Proiektuen emaitza gisa, 30 produktu baino gehiago izan ditugu (txostenak,

oharrak, lan-koadernoak, proposamenak)

ARGITALPENAK

Kultura 07

•1 Argitalpen bat euskaraz eta gaztelaniaz (eu-es); 2.000 aleko tirada

•1 Argitalpen bat ingelesez eta frantsesez (en-fr); 300 aleko tirada

Kulturkaria

• 0., 1. eta 2. zenbakiak

8 Sektore-azterketei buruzko 8 monografiko

2006ko oroitza-txostena eta 2007ko jarduera-plana

2 Informazio-analisiei buruzko 2 txosten: nazioartekoa eta Eus-

kadikoa

KOMUNIKAZIOA ETA HARREMANAK

• Gonbidatutako 5 behatokik eta nazioarteko erakundek hartu zuten parte

nazioarteko jardunaldietan

• Kulturaren alorreko 150 pertsona ospetsu baino gehiago izan ziren na-

zioarteko jardunaldietako ekitaldi irekian

Prentsan izandako eragina: 

• 6 egunkari (paperezkoak), 3 irrati, 3 berri-agentzia

Sektoreetako 32 adituk hartu dute parte Behatokiaren proiektuetan

2.000 hartzailek jaso dute Kulturkaria
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I. ERANSKINA:

2007KO PRODUKTUEN ZERRENDA

KULTURAREN EUSKAL BEHATOKIAREN 2007KO OROITZA-TXOSTENAB:Maquetación 1  27/2/08  16:34  Página 15



KULTURAREN EUSKAL BEHATOKIAREN URTEKO OROITZA-TXOSTENA 2007KO EKITALDIA I. Eranskina: 2007ko produktuen zerrenda 16

INFORMAZIO-SISTEMAREKIN LOTUTAKO PROIEKTUAK

EUSKADIKO ESPARRU ESTATISTIKOA
Esparru estatistikoa: eredu kontzeptuala

Sektoreetako lan-koadernoak adituekin egiaztatzeko: 15  sektore

Esparru estatistikoa egiteko proposamena: 15 sektore

Programa estatistikoa: abiaburuko unibertsoetarako hurbilketa eta ziklo estatistikoaren kostuen kalkulua erantsita

EUSKARRI TEKNOLOGIKOAK
Irtenbide teknologikoen proposamena

Gazteen Behatokiko agirien azterketari buruzko txostena: T60 aplikazioa

PC-Axiserako eskakizun gehigarriak

AGENTEEN DIREKTORIOAK
Direktorioak egiteko proposamena

1. fasearen diagnostikoa: informazio-fokua egokitzea

15 sektoretako datu-baseak

EUSKAL HERRIKO KULTURA-OHITUREI, -JARDUNBIDEEI ETA -KONTSUMOARI BU-
RUZKO ERAGIKETA.

Euskal Herriko kultura-ohiturei, -jardunbideei eta -kontsumoari buruzko azterketaren bideragarritasunera hurbiltzea 

Galdera-sortako edukiak sektoreetako adituekin egiaztatzea eta egokitzea

Test pilotua, galdera-sorta teknikoki baliozkotzeko 

Amaierako galdera-sorta hiru errealitatetara egokitzea: EAE, Nafarroa, Iparraldea

FINANTZAKETARI ETA GASTU PUBLIKOARI BURUZKO ERAGIKETA EAE-N
EAEko kulturako finantzaketari eta gastu publikoari buruzko azterketaren bideragarritasunera hurbiltzea

ESTATISTIKAREN TRATAMENDUA ETA SISTEMATIZAZIOA
Liburutegien eta museoen datu-baseak excel formatuan, PC-Axiserako egokituta

Gainerako sektoreen taulak eta grafikoak, web gunerako

SEKTORE-AZTERKETEN ANALISIA
Antzerki- eta dantza-azterketaren analisiari buruzko txostena

Kultura-azpiegituren mapari buruzko analisiaren txostena

KEP EBALUATZEKO SISTEMA
Gailuaren lehenengo aurrerapenei buruzko txostenak eta eragin-ebaluazioari buruzko analisien txostenak
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KOMUNIKAZIOAREKIN LOTUTAKO PROIEKTUAK: ARGITALPENAK
Kultura 07

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/Kultura%2007%20Euskera.pdf

Kulturkaria 0 zk
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_kulturkaria_0703/eu_boletina/kulturkaria.html

Kulturkaria 1 zk
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19124/eu/contenidos/informacion/keb_kulturkaria/eu_boletina/kulturkaria.html

Kulturkaria 2 zk
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19124/eu/contenidos/informacion/keb_kulturkaria/eu_boletina/kulturkaria.html

SEKTORE-MONOGRAFIKOAK
ndustria editoriala

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/laburpena_argitalpegintza.pdf

Liburutegiak
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/liburutegi_laburpena.pdf

Museoak
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/laburpena_museoak_eu.pdf

Artisautza
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/laburpena_artisautza.pdf

Digitalizazioa
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/resumen_digitalizacion.pdf

Industria fonografikoa
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/fonografia_laburpena.pdf

Ikus-arteak
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/m_ikusizko_arte_plastikoak.pdf

Ondare etnografikoa
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/Ondarea_laburpena.pdf

NAZIOARTEKO TXOSTENA
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/nazioarteko_inf.pdf

EUSKADIKO TXOSTENA
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/EAEko_inf.pdf

2006KO OROITZA-TXOSTENA
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_plan_mem/eu_plan_mem/adjuntos/urteko_oroitza_txostena_2006.pdf

2007KO JARDUERA-PLANA
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_plan_mem/eu_plan_mem/adjuntos/2007ko_jarduera_plana.pdf

JARDUNALDIAK ETA KOMUNIKAZIO-ERREMINTAK
Nazioarteko Jardunaldiak
Jardunaldien egitaraua 

Lan-bileren gidoiak

Jardunaldien laburpenak eta ondorioak
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/eu/contenidos/informacion/dest1_0712/eu_dest1/dest1.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19124/eu/contenidos/informacion/dest2_0712/eu_dest2/dest2.html

BEHATOKIAREN WEB GUNEA
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/eu/

BEHATOKIAREN INTRANETA
http://culturaintranet.dandb.org/
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