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"Museoak eta ondare-guneak: publikoak ezagutzen" 
IX. Kongresua. Komunikazioak aurkezteko deialdia 

1. zirkularra 
  

               
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 

Filosofia eta Hezkuntza Zientziak Fakultatea 
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

 

2013ko Urriaren 17 eta 18an  
  

Ezagutzen al ditugu museoetako eta ondare-guneetako publikoak, eta beraien eta proposamen 

museografikoen arteko elkarreraginak? kongresu honek galdera hauen inguruan eztabaidatuko 

du eta  hausnarketa bat egingo du. 

 

Museoen eta ondare-guneen historian izan den publikoaren ikerketen garapena oso ezberdina 

izan da bai herrialdeen, bai museoen tipologiaren eta baita ere ikerketa metodoen eta tekniken 

arabera. Herrialde anglosaxoietan ikerketa horiek aspaldikoak dira, XX mendearen hasieran 

hasi ziren egiten. Gainontzeko herrialdeetan, berriz, XX. mendeko 60ko hamarkadatik eta 

bereiziki 80kotik aurrera abiatuko ziren, batez ere arrazoi ekonomikoengatik. Museoen 

tipologiari dagokionez, ikerketa horiek museo nagusietan egin dira, arte, eta zientzia eta 

teknika museoetan bereziki. Bukatzeko, metodologiari buruz, ikerketa kuantitatiboak izan dira 

nagusi,  eta zenbaitetan datu oso orokorrak erabiliz. 

 

Beraz, museo- eta ondare-eremuan, publikoek kultur azpiegitura horiekin dituzten 

harremanez, ezer gutxi dakigu. Adibidez, oso gutxi dakigu publikoen motibazioez, interesez, 

usteez, lehentasunez, erantzunez, ikasteez edo proposamen museografikoen, museologikoen 

eta ondarezkoen balorizazioez.  Gainera, museo- eta ondare-gune askok ez dute informazio 

kuantitatibo zehatzik ere beraien publikoei buruz: bolumenaz, osaeraz, ezaugarriez, bisitaldi-

motaz edo maiztasunaz. Hau dela eta,  makina bat museo- eta ondare-politika bideratzen da 

publikoei buruzko ikerketa zorrotzik izan gabe, ezta ez-publikoei buruz ere. Aldi beran, zenbait 

museo-proposamen eguneratzen dira ikerketa horiek kontuan hartu gabe. 

 

Kongresu honen helburua da publikoaren ikerketen metodologiaz eta emaitzez azterketa bat 

egitea eta eztabaidatzea. Era honetan ere, kongresu honek irizpide batzuk eskaini nahi dizkie 
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museo- eta ondare-politika zuzentzen dutenei, baita proposamen museografikoak lantzen edo 

eguneratzen dutenei ere. Hain zuen ere, honako galderei erantzun nahi die kongresuak: 

 

- Zeintzuek bisitatzen dituzte museoak eta ondare-guneak? 

- Zer ezagutzen da bisitarien usteez eta interesez? 

- Zer nolako interakzioak ematen dira publikoen eta proposamen museografikoen eta 

museologikoen artean? 

- Zer nolako ondorioak dituzte interakzio horiek publikoengan? 

- Zer nolako ondorioak dituzte interakzio horiek museoen eta ondare-guneen politika 

museografikoan? 

 

Kongresuak bi atal izango ditu. Alde batetik, ponentzi konbidatuak izango dira eta, 
bestetik, komunikazio askeak.   
 

Komunikazioen ezaugarriak 
Komunikazioen proposamenek honako gaiak landu behako diztuzte: 

 

1. Publikoaren ikerketen planteamendu eta arazo teoriko-metodologikoak.  

2. Publikoaren ikerketen aurkezpena eta azterketa. 
3. Proposamen museografikoen, museologiekoen eta ondarezkoen berrantolakuntza, 

publikoaren ikerketa egin ondoren. 

 

Proposamen guztiak kasu-azterketetan oinarrituko dira nahitaez, eta metodologia kualitatiboan 

oinarritutakoei lehentasuna emango zaie. 

 

Kongresu honetan erabiliko den “publiko” hitzaren esanahia anitza eta zabala da. Hau da, 

honako adierazleak bereganatzen ditu: “bisitari”, “erabiltzaile”, “entzuleria”, “ikusle”, 

“kontsumitzaile”, turista”, “eragile”, “ekoizle” edo “tokiko taldeak. Hau da, publikoak dira 

museo- edo ondare-azpiegiturak bisitatzen dituen norbanakoa edo taldea, azpiegitura horiekin 

nolabaiteko lotura daukana edo edozein proposamen museografikorekin interaktuatzen duena. 

Halaber, proposamenek “ez-publikoak” gaia lan dezakete. 

 

Guztira, 8 komunikazio onartuko dira. 

 

Komunikazioen hautaketa 
Komunikazio-egileek laburpen bat bidaliko beharko dute honako informazioarekin: egilea(k), 

erakundea(k), izenburua, laburpena – 500 eta 800 hitz artean – eta posta elektronikoa. 

Hizkuntz ofizialak gaztelania, euskara eta frantsesa dira. Komunikazioen proposamenak 

bidaltzeko epea 2013ko Apirilaren 15ean bukatuko da.  

 

Laburpenak honako hiru atal izan beharko ditu: a) erabilitako hurbilketa teorikoa eta 

metodologikoa, b) ikerketa kasuaren edo proiektuaren deskribapena, eta c) bibliografia. 

Komunikazioen luzapena 30.000-35.000 karakterekoa izango da. 

Harremanetarako helbidea: actividades.oiasso@irun.org 

Edozein galdera dela eta, Oiasso Erromatar Museoarekin harremanetan jar daiteke. Telefonoa 

943.63.93.53 da.  

  

Hautatzeko prozesua         
Unibertsitateko eta museoko adituek osatuko dute batzorde zientifikoa.  

Hautaketa maiatzan egingo da. Hautatutako komunikazioen idazlanak 2013ko Urriaren 1a 

baino lehen bidali beharko dituzte egileek. 

Komunikazioa argitaratu ahal izateko, egileak kongresuan azaldu beharko du nahitaez. 

  

  


