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Kulturgintzan 

IKASTAROA: Kultur kudeaketa eta Informazio 
Teknologiak 

IRAKASLEAK:  
Mikel Madina 
Fernando Juárez 
Egizu Getxo 

DATA: 2012/02/29 
 

 

Ordutegia: 

9:00 Ikastaroaren aurkezpena. 

9:15 - 10:15 Sarrera. Kultur kudeaketa eta Informazio Teknologiak: Mikel Madina. 

10:15 – 11:00 Egizu Getxo Euskaldun aurkezpena: Rozio Luces, Lander Solozabal. 

11:00 – 11: 30 Atsedenaldia.  

11:30– 12:15 Muskizeko liburutegia aurkezpena: Fernando Juárez. 

12:15– 13:30 Galderak eta eztabaida. 

 

 

9:00 SARRERA: Mikel Etxebarria  

Ongi etorria.  

Gaurko jardunaren berezitasunak: euskeraz (erantzun zabala pozgarri), euskera gure 

lanean geroz eta gehiago sartzea posible. Gai tipikoa, beti horri buruz ari gara (teknologia 

berriak). Badirudi gure arazo guztiak konponduko dituztela, eta ez bertan ez bagaude ez 

garela existitzen. 

Abiapuntu/kokapen teorikoa: Mikel Madina 

Bi esperientzia: Egizu Getxo eta Muskizeko Liburutegia. Jendearengana heltzea. Gizarte 

batetatik sortutako kultur eragile batetatik eta erakunde batetatik. 

Mikel Madina, euskal filologian lizentziatua. EiTB Deusto Masterreko irakasle.  

 

9:15 Mikel Madina Urretamendia: Kultur Kudeaketa eta IKTak 

Interneteko komunikazioari buruzko enpresa sortua.  

Dena eta ezer ez, ordubetean. Bonbardaketaren aukera (tresna pila bat). 
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Komunikazioa neurri batean alde batera utzi dut, Informazioan eta interneteko 

erramintetan zentratuko naiz.  Web bidezko zerbitzuak, doakoak. 

“Informazioaz ari garenean, jardueraz ari gara”. 

RSS teknologia, informazioa alde batetatik bestera mugitzen lagunduko diguna. Makinen 

artean automatikoki komunikatzeko sistema bat. Igorleak edukia argitaratzen du 

(albisteak…), eta hartzaile (harpidedunari) heltzen zaio. Jarioak antolatu daitezke, 

ordenagailuan edo webguneko aplikazioan. Hala, ez dugu informazioaren bila joan behar, 

heldu egingo zaigu interesatzen zaiguna. 

Infokzikazioaren arriskua. 

Informazioa Bildu 

• Jaso (aldez aurretik ezagutzen ditugun iturri batetatik):  

o Newsletter edo e-mail bidezko harpidetza. Newsletterra normalean 

igorleak editatutako informazioa izaten da (rss bidez edukiaren gaineko 

kontrol handiagoa du erabiltzaileak). 

o RSS harpidetzak. 

o Twitter. Twitter erabiltzaileek ere rss jarioa dute.  

o Facebook. Rss jarioak. “Obtener actualizaciones a través de RSS”. 

Facebook-eko orri instituzionaletan (fan egin zaitezkeenak) RSS iturriak 

daude. 

o Kulturklik. 2 urteko ibilbidea. Harpidetzeko aukera ezberdinak: buletinak 

(newsletterrak, editatuak), kulturkaria, (asteroko) buletinak etiketen 

arabera sortzeko aukera (edukia etiketatuta dago), rss jarioak.  

•  Bilatu (gai bati buruzko informazioa nahi dut, baina ez dakit non dagoen). 

o Google alerts (bilaketa programatua). Emailera edo rss jario batetara. 

Nahi adina alerta sortu daitezke. 

o Socialmention. Sare sozialetan bilatzen du (blogak, mikroblogak…). 

o Kulturklik bilaketa aurreratua. Bilaketaren helbidea (url-a) gorde daiteke, 

hurrengo batean ere bilaketa bera egiteko (eta informazio eguneratua 

eskainiko digu). 

o Asmuak.net. Ikastaroak antolatzen dituen bitartekaria.  

• Topatu (aldez aurretik ez dakit zer nahi dudan). 

o Twitter trending topic. Hashtag edo traola (#) gai bereziak markatzeko, 

edo bilatzeko. Jendea zertaz ari den ikusteko erabilgarriak. 

 Tweettrendings.  

 UMAP. Eu.umap.eu. Euskarazko tweeten esfera. 
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Informazioa kudeatu 

• RSS irakurgailuak 

o Google reader. RSS jarioaren url-a kopiatu eta Google Readerren 

harpidetzaren eremuan pegatu (suscribe), edo integratuta dauden 

sistemetan, “google reader-era bidali”. 

Informazioa hedatu 

• Webgunea. Posizionamenduaren afera (nola agertu ondo bilatzaileetan…). 

RSS jarioa, besteen lana errazteko (ahal dela sailkatuta, jario ezberdinetan). 

Jarraipena egin daiteke (web analitikak…). Newsletter moduko tresnaren bat. 

• Sare sozialak (twitter eta facebook dira erabilienak).  Prozesua automatizatu 

daiteke, albistea plataforman behin sartu eta beste plataformak elikatuz (twitter, 

adibidez). Plataformak elkar konektatu daitezke. 

• Bestelakoak. Kulturkliken norberaren jarduera argitaratu daiteke (beti ere 

kulturarekin harremana duena eta Euskal Herrian gertatzen dena). Moderatuta 

dago (editatze eta etiketatzeko lan bat egoten da, edukien taldearen aldetik). 

Bai agendan, bai albisteetan. Kultur baliabideen direktorioa (osatze bidean) alta 

emateko eta bilaketak egiteko biltegia. 
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Rozio Luces eta Lander Solozabal: Egizu Getxo Euskaldun 

Teknologia berriak eta euskaldunon komunitatea. 

Ez gara adituak teknologia berrietan. Hiru puntu dakartzagu: Zer da Egizu, zergatik dira 

garrantzitsuak teknologia berriak gure eguneroko lanean, informazioa bildu, kudeatu eta 

zabaltzeko moduak. 

Zer da egizu? Zer egiten dugu? 

Egizu elkarteen elkartea duela 11 urte sortu zen, lau eragileren artean: 3 euskaltegi eta 

Getxoko Bizarra Lepoan euskera elkartea. Helburua Getxo berriro ere euskalduna izatea.  

Berbalagun proiektua: euskeraz berba egitea helburu; dakitenek erabiltzea eta ez 

dakitenek ikastea. 124 jarduera guztira: hitzaldiak, tailerrak, berbatxangoak, ikastaroak, 

bisita kulturalak, zinema… Literaturaren alorrean liburu bat hartu eta idazlearekin 

solasaldiak antolatzen ditugu. 

Zergatik dira garrantzitsuak teknologia berriak gure eguneroko jardueran? 

Duela zazpi urte Mikelek aipatutako tresnak ez ziren esistitzen… 

Garrantzitsuak baino, ezinbestekoak dira gaur egun. Gurea bezalako elkarte batean 

ezingo genuke lan egin teknologia hauek gabe. Egon egin behar zara interneten, bestela 

ez zaude. Bilatzen ari zarena ez badago sortzen duen sentsazioa. Egon, maiz egon, 

txukun egon.  

Gure kasuan, euskaldunon arteko harreman sareak josteko, elkartegintza eta 

euskalgintzaren baitan. Komunitatea eta sarea. Euskaldunon komunitate (birtual)a hobeto 

ezagutu, elikatu eta osatzeko aukera. Horretan lagundu, horren parte izan (parte hartzaile 

aktibo izan). 

Duela zazpi urte gaur egun baino kartel eta gutun gehiago inprimatzen genituen. Hori 

poltsikoan ere igartzen da. Merkeagoa, azkarragoa, eta ekologikoagoa ere bai, zergatik 

ez. 

Elkarte/enpresaren irudia hobetzen du (nola ikusten gaituzte teknologiak erabiltzen ez 

baditugu, edo erabiltzen baditugu): gaurkotasuna, berrikuntza, kalitatea, dinamikotasuna, 

erreferentzialtasuna… Konektatuta zaudenaren seinale. 

Gerokoa: jardueraren aurrekoan lan handia egiten dugu, baina jardueraren ondotik 

(hitzaldi bat, adibidez) askoz gutxiago. Behintzat orain arte. Gure lana zen data heldu 

arte, eta behin data helduta hori amaitu eta hurrengoan pentsatzen jartzen ginen. 

Teknologia berriek hori aldatzen joateko aukerak zabaltzen zaizkigu. (Hitzaldian bertan, 

twitter bidez, streaming bidez…). Jarduera egin osteko kronikak, laburpenak… gertatu 
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denaren kronika txikiak, berbalagunei bidaltzeko, sare sozialetara bidaltzeko (argazkiek 

adibidez, asko laguntzen dute). 

Izan zaitez zu berriemaile, aurretik, bitartean eta ostean gertatu den hori zabaltzeko. 

Betiko erabiltzaileen kontaktua izanez gero, haiengana heltzea errazagoa da. 

Interesgarria izan daiteke joan ez arren gertatutakoaren berri izatea, parte hartzeko eta 

parte sentitzeko modu bat izan daiteke. 

Ikusi dugu diseinua ere oso garrantzitsua dela. Ezin ahaztuko elementua da, izugarrizko 

garrantzia dauka. Norentzat egiten ari naiz hau? (hartzailea buruan izan behar dugu, 

erraztasun guztiak eskaini, intuitiboa izan behar da…).  

Dena askoz azkarrago irakurtzeko joera daukagu. Sintesi gaitasuna inoiz baino 

garrantzitsuagoa da. Posta elektronikoaren zati inportanteena gaia da, kazetariek 

diotenez. Lehia bizia dago gure mezua ere irakurria izan dadin. Guk hurbiltasuna eta 

umorea erabiltzen dugu, konplizitateak bilatzen saiatzen gara. 

Informazioa bilatu, kudeatu eta zabaldu. 

Webgune erreferentzialak, google alertak. 

Google reader bidez gure antzekoen berri daukagu (blogak: adibidez Leioako liburutegiko 

bloga). Newsletterretara ere harpidetzen gara.  

Dena da hastea eta probatzea. Nahiko intuitiboa da bai googlelek eta beste zerbitzuek 

eskaintzen dutena. Ez dauka konplikazio handirik. 

Google docs erabiltzen dugu beste elkarteekin batera zerbait antolatzen dugunean. 

Oiasso Museoa eta Sagardotegia: Santutxuko eta Leioako berbalagunekin batera, jendea 

apuntatzeko taulak sarean banatzen ditugu. 

2006 inguruan sortu genuen gure lehenengo bloga. Bi zutabe: albisteak, eta elkarteari 

buruzko informazioa. Flickr argazki zerbitzuarekin lotu genuen. Facebooken ere sartu 

ginen, pertsona modura (eta orain orrialdea sortuz gero lagunak galtzen dira…). 

Newslettera jasotzeko zerbitzua ere badugu feedburner bidez. Jende askok emaila du, 

baina ez da teknologiekin gehiegi moldatzen. Aukera polita izan daiteke argitaratzen dena 

jende honek jaso ahal izateko. 

Gauza guzti hauek doakoak dira. 

Wordpress bidezko txantiloi edo egitura merke bat erosi genuen, gure jarduera eta 

proiektuei buruz berri emateko (www.egizu.org). Harpidetzeko aukera, eta informazioa 

aurkezteko modu bisual eta erraza. 

Oso gauza merkea da, doakoa ere izan daiteke, orrialdeak eraikitzeko. Webgune batek 

batez ere eskatzen duena elikatzeko denbora da. Behin informazioa landuta izanda, 
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argitaratzeak ez ditu askosaz denbora gehiago eskatzen. Guk argitaratzen duguna modu 

automatikoan bidaltzen dugu bai facebookera zein twitterfeedera. 

Emaila eta posta zerrendak (taldeak) oso inportanteak izan dira guretzat. Gaur egun 

badugu 1.100 emaileko datu base bat, eta astero edo bi astetik behin gure agenda 

bidaltzen diegu. 50 hartzailerekin bcc (kopia ezkutua) erabili dezakegu, baina zenbaki 

hauekin… posta zerrenden funtzionamendua aurkitu genuen (googlegroups zerbitzua, 

adibidez). 1.100 lagun hauek oso hurbilekoak dira guretzat. Bai zer antolatuko dugun, bai 

zer egin dugun… saiatzen garan horren berri ematen, kuxkuxeatu nahi duenak aukera 

izan dezan.  Harremana eten ez dadin ere laguntzen du (at egon denak itzultzea erabaki 

dezake). 

Beharsarea: langile euskaldunak eta lanpostuak.  

 

Fernando  Juarez: Muskizeko liburutegia 

Hemendik irteten bazarete RSS existitzen dela jakinda, nahiko da. Gauzak existitzen 

direla jakitea sarritan nahikoa da, gero hauek eskatu eta landu ahal izateko. 

Denbora eta espazioaren kontzeptuak ezberdinak dira informazioaren gizartean. 

“Hau gazteen gauza da” pentsamendua aitzakia hutsa da. Guk beti erabili dugu 

teknologia lan egiteko, baina gauza bat zen lanerako teknologia, eta beste bat teknologia 

pertsonala. Momentu honetan bi perfil horiek elkartzen ari dira. Gaur egun perfil pertso-

profesionala. Hori nola kudeatu ikasi behar dugu. Stevensonen Jeckill eta Hyde. 

Gure internetekiko harremana erraza eta malgua ez bada, gure lana ere ez da malgua eta 

erraza izango, kabreatuta, estresatuta bukatuko dugu. 

Mobilak gero eta gutxiago erabiltzen ditugu deitzeko. “Telefono” izena fosilizazioa da.  

Ni hasi nintzenean teknologia udalak erosten zuen. Gaur egun nik neuk erosten dudan 

teknologiarekin lan egiten dut baita. Informazioaren kontsumoa erabat aldatu da. Baina 

administrazioarentzat mobila ez da lanerako teknologia. 

Hodeia eta hodeiaren arriskuak (preziren errorea= ez dago aurkezpenik).  Guk teknologia 

erabiltzen dugu, baina teknologia hori erabiltzeko mentalitatea aldatu behar dugu.  

SOPA legea. Internet bizitzeko behar dugu. Ezin dugu ezer kudeatu gutariko batek 

kontatzen ez badu. Hori da teknologiak errazten diguna. Gauzak egin eta kontatu egiten 

ditugu.  

Malgutasun edo flexibilitate teknologikoa. Gu hasi ginenean teknologia Tourmalet bat zen. 

Dena ikasi behar genuen. Gaur egun telefono bat edo tablet bat nahikoa da. Argazki bat 
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atera, milaka tresnen artean bat aukeratu,  izenburua jarri, twitter, flickr eta ez dakit non 

sartu eta listo.  

Sortuko duguna non agertzea nahi dugun pentsatu eta erabaki  behar dugu. Behin eraiki 

loturak, eta hortik aurrera gauza bakoitza behin bakarrik egin beharko dugu.  

Gauza gara gauza ezberdinak aldi berean egiteko. Mentalitate aldaketa horren baitan  

kokatu behar dugu aldiberekotasun hori.  

Erabakiak hartzeko gure ingurunea ulertu behar dugu. Gu geu gara erabiltzaileak, 

informazioaren ekologian barneratuta gaude (erreztasun teknologikoa, internet, 

erabiltzailearen garrantzia, 2.0 filosofia, mentalitate aldaketa), mugikortasunaren aroan. 

Egungo internetek ez du zerikusirik duela 4 urteko internetarekin. Egun internet 

mugikorrean gaude, bihar… auskalo. 

Gure izakera digitala kudeatzen ikasi behar dugu.  

Kromoak elkatrukatu. Egiten dakiguna erakutsi, ez dakiguna egiten ikasi. 

Web sozialean denok gaude maila berean. Harreman hierarkiek ez dute ondo 

funtzionatzen. 

Tresneria malgua (edonon erabiltzeko tresneria), ikasteko erraza, doakoa, informazioa 

sortu eta bideratzeko erraztasuna. Erabiltzailea da sistemaren gakoa. Diseinua ere 

automatizatuta dago neurri handi batean. 

Edukia da inportanteena. Ontzia, teknologiari esker, erraz sortzen da. 

Jakin behar duguna da hau dana posiblea dela. Hori jakinez gero, ikastea posible da. 

Gure jarrera baikorra ez bada, ezin dugu teknologia erabili. Jarrera lantzen da.  

Nonnahi eta oraintxe bertan. Estandar berriak. Nork bermatzen du eskuragarritasuna? 

Administrazioa garen heinean, guk geuk. 

Gure lana da jakitea zein den informazioa erabiltzeko tresneria hori. 

RSSak gure informazioa zabaltzeko bideak ugaltzen ditu. Hori askoz garrantzitsuagoa da 

itxura polita baino.  

Teknologiak (papera, tableta) ez dira inkonpatibleak. Jakin behar dugu berauek 

kudeatzen. 

Eguneroko Bizitzarako Informazioaren Teknologiak (EBIT) 

“Ez da egin behar, baina egin daiteke”. Argazkien eta eskubideen inguruan. 

Telefonoa nire lan tresna bihurtu da. Mentalitatea aldatu behar dugu, guk, eta baita 

administrazioak ere.  
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Hodeia, gailuak, nonnahi, berehala gauzak egiteko ahalmenta. “Lecto-escritura” 

kontzeptua ere eraldatu behar dugu, aro multimediara egokitzeko. Gizarte sareak 

(Muskizko udala, liburutegia… gizarte sare analogikoak oso inportanteak dira). 

Frogatu, imajinatu, birplanteatu… eta mobila aldatu ;) 

Denbora galdu behar da, ikasteko, denbora galdu eta denbora galdu. Gaur galdutako 

denbora bihar irabazitakoa da. 

Erab/ ILTZAILEAK /AKITZAILEAK 

EZTABAIDA 

GALDERA Oreka erabiltzaileen erabilera mailari dagokionez? Erronka hor dago, ezta? 

Gero eta arinago doa teknologia, baina eta biztanleriak, manejatzen al du? Zein da 

administrazioaren papera? 

ERANTZUNAK 

Ehunkeko ehunari ezin diogu ezer gehitu, berplanteatu egin behar dugu nola egiten 

ditugun gauzak. Gauza bat behin egin behar dugu, ez zazpi aldiz. Segmentuak daudela 

aspalditik dakigu kultur kudeaketatik. Gure lana erraztu dezaketen tresnak bilatu. 

Normalean dena formato digitalean daukagu, batetik bestera pasatu eta aprobetxatzea. 

Gauzak beste modu batera egiten ohitu behar genuke. 

Gazteek berez hau guztia dakitela mitoa da. Desmitifikatu egin behar ditugu gauza asko. 

Modak daude, eta hemendik denbora batera ya ez da modan egongo… 

Testu hutsaren baliagarritasuna: testu hutsak informazioa moldatzeko aukera itzelak 

ematen ditu. PDFak baino askoz gehiago. Edukia erraztea, argitaratzaileei errazteko. 

Testuari inportantzia eman behar zaio, behintzat oinarrizko informazioa. 

Lokalismotik irtetea sarri ez dugu barneratuta… 

Behin sortu, hamaika lekutara bideratzeko. Eta hor zein formatotan sortzen dugun argi 

izan behar dugu. 

GALDERA: Nola kudeatu hau guztia? 

Gure izakera digitala kudeatzen ikasi behar dugu. 100etik 80 ikusten daude, 20 daude 

zerbait kontatzen… Adi egon, eta bakoitzak bere erritmoa bilatu behar du. emailarekin 

bezala, beti irekita eta adi egonez gero blokeatu egiten du. Baita telefonoarekin ere,. 

Gaurko ikastaroa izan da “elogio de la conexión”, baina “elogio de la desconexión” ere 

egin behar dugu. Beste guztiarekin bezala, bestalde.  Ikasi behar dugu. 

Jendea non dago? Oraindik galdera horrekin ari gara. Kartel eta triptikoaren garaitik 

gatoz, eta gizartea gero eta arinago doa. Eta obsesio hori garatzen duzu, heldu ote gara 
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heldu behar ginen horietara? Sarri ez duzu daturik…  Interesgarria litzateke udalek 

inkestak edo ikerketak egitea jakiteko jendea non mugitzen den, nola duten jardueraren 

berri… Badago jendea mobilik ez duena, internetik ez duena… baina ez dakigu zeinek 

diren. 

GALDERA Mugitzen dira gazteak kontzertuetara izan ezik? 

Ez da etorri, enteratu ez delako? Ala enteratu da eta ez da etorri? Bi arazo ezberdin dira. 

Gaur hemen lantzen ari garena da nola heldu jendearengana. 

Baina papera oraindik ezin dugu ahaztu.  Orain arte egin duguna, gehi hau.  

Webguneek eta rssek eta abar pistak ematen dizkigute errealitateari buruz. Agian 

soluziorik ez, baina pistak bai. Kulturklikeko bisiten %5ª bakarrik dator sare sozialetatik. 

%10ª buletinetatik. %75ª google da… Badaude bideak pista gehiago edukitzeko. Lehen 

baino informazio gehiago daukagu, edo eduki dezakegu. Ia-dena abantailak dira. 

Adi, doan dirutan, baina ez da doan lanean. Lan errutina hauek barneratu daitezke. 

“Coste cero” ez da existitzen.  

GALDERA Ezeretik abiatuta, zein izan beharko litzateke egin beharreko ibilbidea? Zein da 

lehentasuna? 

 

Mikel: Edukiak sartu. Egiten duguna kontatu. Edukia sortzea gure errutinetan sartuta 

dagoenean abiatu gaitezke beste zera batzuetara. 

Lander: Nik diseinuaren garrantzia eta intuitiboa izatearen garrantzia aipatuko nuke. 

Elikatua izan behar da, txukuna izan behar da… 

Irudi eskubideen asuntoa, intimotasuna, argitaratzeko baimena… 

Fernando: Abantaila daukagu herri txikietan kulturan gabiltzanok, administrazioaren 

“ultimos monos” gara, horrek askatasuna ematen digu gauza batzuk egiteko. 

Horizontaltasuna kontuan hartu behar dugu web sozialean jarduteko.  Sarri nortasun 

kontrakoak ematen dira gure baitan, aldi berean administrazioa eta pertsonak eta 

profesionalak garelako… 

Mikel E. : Informazioari ikusgarritasuna ematearen arazoa (etxe barruko borrokak). 

Barruan egon beharraren (bizkaia.net) arazoak. Kanpotik jardutearen arazoak (irudi 

korporatiboa…). Administrazio elektronikoaren proiektu potoloak. Nola ekarri proiektu 

horiek gurera? Horrek ematen dituen bideak eta ahalbideak gurera ekartzen asmatu 

behar dugu. Badaude horrelako bideak, eta aprobetxatzen jakin behar dugu ahal dan 

neurrian. 

 


