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Laburpena: Hiru lagunek osa tzen dute, egun, Berriaren dokumentazio zerbi tzua: 
Margari Izagirre, Sohalge Arbelai tz eta Jon Barandiaranek. Hiruretatik bi kazetari tza 
ikasketak eginak dira, eta bestea lanean trebatutakoa dugu. Eginbehar nagusia, oraino, 
Berrian bertan sor tzen den, edo kanpotik datorren, informazioa antolatu eta gorde tzea da. 
Informazio hori hainbat motatako euskarrietan jaso tzen dute: hala digital eran (argazkiak, 
testuak), nola paperean (egunkariak, liburuak). Ondorioz, argazkiak eta Berriaren testuak 
kudea tzeko datu-base digitalak dituzte eta paperezko informazioa gorde tzeko, betiko li-
burutegi eta apalak. Datu-base digitaletan, batetik, argazki agen tziek igorritako argazkiak 
dituzte. Bestetik, Berriako kazetariek egunkarian argitara tzeko ida tzitako testuak. Azke-
nik, liburutegia kudea tzeko erreferen tziazko datu-basea dute. Liburutegi eta apaletan, 
nagusiki, liburuak eta Berriaren paperezko edizioaren koadernaketak eta aleak dituzte.

Resumen: Actualmente, el servicio de documentación de Berria está formado por tres 
personas: Margari Izagirre, Sohalge Arbelai tz y Jon Barandiaran. Dos de ellas son licencia-
das en Periodismo y la otra tiene gran experiencia en este campo. El principal cometido es 
organizar y guardar la información que se crea en Berria mismo o que viene de fuera. Reci-
ben esa información en diferentes tipos de soporte: tanto digital (fotos, textos) como papel 
(periódicos, libros). En consecuencia, cuentan con bases de datos digitales para gestionar las 
fotos y los textos de Berria, y bibliotecas clásicas y estanterías para guardar la información 
en papel. En las bases de datos digitales recogen las fotografías enviadas por agencia y los 
textos escritos por los periodistas de Berria. Además, cuentan con una base de datos de refe-
rencias para gestionar la biblioteca. En la biblioteca y en las estanterías, por su parte, guar-
dan principalmente libros, ejemplares y encuadernaciones de la edición en papel de Berria.

Jarraian datozen lerroek Berria egunkarian kazetariek erabil tzen dituzten 
eta dokumentalistok kudea tzen ditugun bi datu-baseren berri emango digute. 
Datu-baseetako bat argazkiz osatuta dago, eta bestea Berrian argitaratutako 
testuez. Batetik, bi datu-baseetan dagoen informazioa kazetariek nola balia-
tzen duten agertuko dugu, eta, bestetik, Berriako dokumentalistok nolako lana 
egiten dugun datu-baseetako informazioa zuzen gordeta eta eskuragarri egon 
dadin.
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Argitu nahi dugu lan hau zuzeneko aurkezpen baterako prestatu zela, 
jatorrian ahozkoa zela, irudi ba tzuez lagunduta, eta Kazetari tza ikasketetako 
2. mailako ikasleen tzako. Horrela bada, testua irudiaren azalpena izango da, 
eta 23 irudik osatuko dute agerpena.

Goazen, bada, mamira.

Hau duzue Berriaren intraneteko ataria. Aukera askoren artean, goiko 
lerroan HIZTEGIAK, HEMEROTEKAK ARGAZKIAK, AR TXIBOA lei-
hoak ditugu. HEMEROTEKAK eta ARGAZKIAK, testu eta argazkien ar-
txiboetarako sarrerak dira, eta kazetari guztien esku daude.
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HEMEROTEKAK leihoa ireki eta, besteren artean, Berria egunkariaren 
testuen datu-basea dugu eskura.
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Berriaren testuez osatutako datu-basearen bila tzailea dugu. Bilaketa egite-
ko eremu ani tz dugu. Besteren artean, TESTU LIBREA izeneko eremuan, Be-
rrian argitaratutako testu guztiak lematizatuta daude eta bilaketa hi tzen lemen 
arabera egiten du.

Irudi honetan, MOTA izeneko eremua ireki eta bertan dauden aukerak 
azal tzen dizkigu. Adibide bat da, testuen bilaketa zeha tzagoak egiteko ditugun 
aukerez. Eremu horretan, kazetari tzan erabil tzen diren testu mota ohikoenak 
daude izendatuta. Demagun bilaketak Berrian agertutako elkarrizketetara mu-
gatu nahi ditugula; aukera honi esker, bilaketa elkarrizketa motako testuetan 
bakarrik egin dezakegu.
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Bilaketa bat egingo dugu TESTU LIBREA eremuan, AHT jarriko dugu eta 
bilaketari eman. 
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Bilaketaren emai tzaren aurkezpena. Aukeratutako testu bakoi tzaren data, 
titularra eta sinadura, azpimarratuta erakusten dizkigu.

Azpimarratutako testuaren gainean klik eginez gero, testu osoa ekarriko 
digu.
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Beste aukera bat: bilaketako emai tzetatik, testua argitaratu bezala eskura 
daiteke, pdf formatuan.
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Orain argazkien datu-baseetarako leihoa ireki dugu. Bertan ageri da, lehe-
nik, argazkien datu-baseetan kon tsultak egiteko aukera; ondoren, argazki-agen-
tzien zerbi tzurako sarrerak.
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Argazki Press agen tziaren zerbi tzuan sartu gara. Agen tziek argazkiak ja-
rraian eta etenik gabe bidal tzen dituzte, eta hau da egunean-eguneko argazkie-
tarako sarrera.
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Argazki batean sartu gara, eta bertan ageri zaizkigu argazkiaren ezaugarri 
guztiak: agen tzia, data, azalpena eta abar. Kazetariak aukera du hemendik ber-
tatik argazkia aukeratu eta argitara tzera bidal tzeko, berak ida tziriko testuarekin 
batera.
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A tzera eginez, argazkien datu-base osoan bilaketa egiteko aukera ematen 
digu bila tzaile honek. Argazki bakoi tzak dakar tzan eremu guztiak aurkezten 
dizkigu.
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Bilaketa bat egingo dugu. Ipar Euskal Herriko argazkiak eskain tzen dizki-
gun agen tzia aukeratu dugu (JOURNAL) eta titularrean GRENET hi tza ida tzi 
dugu (Baionako auzapeza).

34 argazki aurkitu dizkigu.
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34 argazkietariko bat aukeratu eta bertan sartuko gara. Hor erakusten digu 
argazkiari gehituriko informazio guztia.

Honaino, kazetariek testuak eta argazkiak bilatu eta erabil tzeko aukerak 
ikusi ditugu. Jarraian datozen irudiek, dokumentalisten lana eraku tsiko digute, 
testuen eta argazkien datu-baseak egunean manten tzeko.

Berriaren atarira i tzuli, eta DOKUMENTAZIOA eremuan sartuko gara.
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Orri honetan ageri dira dokumentalistok dauzkagun tresnak, testuen eta 
argazkien gainean egin beharreko lanak egiteko; testuen kasuan, Berriak ar-
gitaratu dituen testu guztiak ondo gordeko direla ziurta tzen dugu, eta tesauro 
baten araberako gaiak gehi tzen dizkiegu, hala nola per tsona eta erakundeen 
izenak, eta leku izenak. Argazkien kasuan, eta jakinda argazki agen tziek argaz-
kiei gehituriko testuak gazteleraz, ingelesez eta fran tsesez datozela, euskarazko 
i tzulpena gehi tzen diegu, bilaketak euskaraz egitea ahalbide tzeko.
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Testuen datu-basearen mantenurako eremuan sartu gara. Irudi honek 
erakusten digu egun horretan argitaratutako testu guztien zerrenda. Haietako 
batean sartuko gara.
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Hemen dugu Berrian ida tzitako artikulu bati gehituriko fi txa. Fi txa hone-
tako hainbat eremu automatikoki bete tzen dira, artikuluan bertan ida tzirikoa 
baliatuz, hala nola, titularra, sinadura, orrialdea, eta abar. Beste eremu ba tzuk 
dokumentalistok osa tzen ditugu: testu mota, gaiak, izenak, lekuak...

Gai, izen eta lekuak, tesauro edo hiztegi kontrolatuen arabera erabil tzen 
ditugu, orriaren ezker aldean ikusten denez.

Dokumentalistok eskura dugun bila tzailea.
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Bilaketa bat eginda, emai tzak. Hemendik, kazetariek bezala, testu osoa eta 
orria pdf formatuan eskura di tzakegu. Halaber, emai tzekin dosierrak osatu di-
tzakegu, kazetarien esku jar tzeko.

A tzera egin eta Dokumentazio Sailaren ataritik ARGAZKIAK aukeran 
sartuko gara.
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Lehen esan bezala, argazkiaren fi txari hainbat egoki tzapen egingo diz-
kiogu: testua euskaratu egingo dugu, eta baita leku izenak ere. Laburpenari 
gako-hi tzak gehituko dizkiogu, testuen azterketarako darabilgun tesauroaren 
arabera, testuen eta argazkien bilaketarako hi tz esangura tsuak, ahal den neu-
rrian, batera tzeko, eta abar.


