XIX
Gida: Euskal Herriko komunikabideetako dokumentazio zerbitzuak
Teresa Agirreazaldegi, M.ª Milagros Ronco eta Idoia Camacho
Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak
Profesoras de la Universidad del País Vasco

Laburpena: Euskal Herriko komunikabideetako dokumentazio zerbitzuen direktorio hau ikerketa lan baten emaitza da. Gida honen bertsio elektronikoa Interneten dago,
datuak guztion eskura izan daitezen. Izan ere, sarea bide egokiena da datuak gaurkotuta
mantentzeko, gida batentzat ezinbesteko baldintza. Dokumentazio Zerbitzu bakoitzaren
helbidea, telefonoa, webgunea, arduradunen izenak, erabiltzaileak… aurkituko dituzu
hemen, eta funtsen zein ondare dokumentalen deskripzioak ere. Interneten, testuez gain,
argazki, soinu eta bideoak ere ikusgai daude. Ekimenak «Dokumentazioa Komunikabideetan» ikasgaiko ikasleen laguntza jaso du.
Resumen: Este directorio de servicios de documentación de medios de comunicación del País Vasco es el fruto de un proyecto de investigación. La versión electrónica de
esta guía está en Internet, de forma que los datos estén disponibles para todos. En efecto,
la red es el modo más idóneo para mantener actualizadas las informaciones, condición
indispensable para una guía. De cada Servicio de Documentación se ofrece la dirección,
teléfono, página web, nombres de sus responsables, usuarios… pero también la descripción de los fondos documentales. En Internet, además de los textos, aparecen también
fotos, sonidos y vídeos. El proyecto ha contado con la colaboración de los alumnos de la
asignatura «Documentación en Medios de Comunicación».

http://gidadok.com/
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Antena 3 TV País Vasco

Telebista

Enpresaren izena: Antena 3 TV
Komunikabidearen zabalkundearen eremua: Espainia
Webgunea: http://www.antena3tv.es
Helbidea: Camino Capuchinos de Basurto 6 - 1 sol. 17.
dep. 48013 Bilbo
Sortze data: 1994
Erabiltzaile mota: Albistegietako erredakzioa
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: 1999tik
2004ra, lurraldeko albistegien hasierarekin batera, dokumentalista bateko lanpostua sortu zen. Gaur egun ez dago
holako zerbitzurik.

1. Bideotekaren datuak
Funtsak: Dokumentuak 1994tik gordetzen dira, nahiz eta dokumentaziozerbitzua berez 1999an sortu eta 2004ko abenduan desagertu zen: albistegi
guztien «antena paraleloak» (emanaldiaren kopia formatu profesionalean),
gaiaren arabera «konpaktatuak» (zintetan grabazioen kopiaketa, gaika), EAEko eguneroko albistegien editajeak, A fondo asteroko albistegiaren editajeak,
jatorrizko grabazioak, eta promozioko zintak.
Kopurua: Gutxi gorabehera 6.000 zinta gordetzen dira, ondare zaharrenak
Betacam SP eta 1999tik Betacam SX formatuetan.
Zabalkunde eremua: Euskal Autonomia Erkidegoa, Kantabria, Errioxa eta
Burgoseko herririk gertuenak.
Ezaugarri teknikoak: Barruko sarea A3 TV. PROA datu-base dokumentala.
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Telebista

Enpresaren izena: Atlas País Vasco
Komunikabidearen zabalkundearen eremua: Espainia
Webgunea: http://www.atlas-news.com
Helbidea: Ribera de Elorrieta, 9. 48015 Bilbo
Telefonoa: 94 474 55 00
Fax: 94 474 78 12
Harremanetarako pertsona: Sonia Guardado; Estíbaliz López
Posta elektronikoa: sonia@5wagenciatv.com
Sortze data: 1998
Erabiltzaile mota: Kazetariak
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Bi

1. Bideotekaren datuak
Errekurtso eta editaje garrantzitsuak hautatzen dituzte, 1993tik hasita.
Bideozintak: 1.500 zinta dvcpro eta 300 zinta Betacam formatuan. Gaiak: gizarte, kirol, politika, terrorismo, kultura etab. Herrialdeak: Euskal Autonomia
Erkideagoa (EAE). Hizkuntza: Gaztelania. Datu-baseetako kontsultak dokumentalistek egiten dituzte batik bat.
Ezaugarri teknikoak: Etxeko informatikariek garatutako sistema. Momentu honetan datu-baseak erreferentziak soilik jasotzen ditu.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Ez da lengoaia dokumentalik erabiltzen.
2. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Espainiako eta EAEko egunkariak.
3. Fonotekaren datuak
Funtsak: Musika CDak, baina oso gutxi daude eta beste sail batek du horren
ardura.
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Berria

Egunkaria

Enpresaren izena: EKT
Komunikabidearen zabalkunde eremua:
Euskal Herria
Webgunea: http://www.berria.info
Helbidea: Martin Ugalde Kultur Parkea. Gudarien Etorbidea z/g.
20140 Andoain
Telefonoa: 943 30 40 30
Harremanetarako pertsona: Margari Eizagirre
Posta elektronikoa: dokum@berria.info
Sortze-data: 2003-06-20
Erabiltzaile mota: Kazetariak
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Hiru

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Berria, Egunero, Hitzak, liburutegia, aldizkariak eta bildumak.
Liburutegia: 1.300 lan inguru; Euskaldunon Egunkaria: 1990etik 2003ko
otsailera arteko enkuadernazioak; Hitzak; Egunero: 2003ko otsailaren 21etik ekainaren 20ra. Gaiak: Orotarikoak. Herrialdeak: Mundu zabala. Hizkuntzak: Euskara.
Ezaugarri teknikoak: Datu-basea: mysql, Perl eta PHP CGI-ak. Testu
indexatzailea: swich-a.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: SHU liburutegirako, IPTC
testuak aztertzeko. Biak ere euskaratu eta euren beharretara egokituak.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Agentzietako argazkiak: Argazki Press, EFE, Le Journal. Besteak: bertako kazetariek lortutakoak edo jendeak emandakoak. Kopurua:
1.200.000 argazki digital eta 50.000 inguru paperean.
Gaiak: Orotarikoak. Herrialdeak: Mundua. Hizkuntzak: Euskara, gaztelania, frantsesa eta ingelesa.
Ezaugarri teknikoak: Datu-basea: mysql, Perl eta PHP CGI-ak.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: IPTC egokitua.
3. Eskainitako beste zerbitzu batzuk
Kanpoko eskaerak.
4. Etorkizunerako egitasmoak
Audioak ere artxibatzea.
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Irratia

Enpresaren izena: Irratibide S.A.
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Bizkaia
Webgunea: http://www.bizkaiairratia.com
Helbidea: Fontetxa eta Salazar 9, 5. 48007 Bilbo
Telefonoa: 94 446 68 00
Fax: 94 446 76 78
Harremanetarako pertsona: Miren Ezkurra
Posta elektronikoa: musika@bizkaiairratia.com
Sortze data: 1990
Erabiltzaile mota: Kazetari-esatariak
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Bat

1. Fonotekaren datuak
Funtsak: Musika artxiboak eta ahots artxiboak. Guztira, 400 bat musika ordu
ordenagailuan; eta soinu artxiboak, esate baterako, 150 ordu baino gehiago 2007an.
Fitxetan abeslari edo talde nahiz abestiaren izenburuak eta izenak agertzen dira. Jatorrizko hizkuntzan daude fitxak. Soinu artxiboak (ahots korteak)
aparteko karpetetan gordetzen dira ordenagailuan edo euskarri digitaletan. Saio
edo arlo bakoitzari lotutakoak dira karpetak. Soinu fitxetan izena, gaia eta data
zehazten dira, batez ere.
Musika arduradunak darama eta ahotsak (prentsaurrekoak, elkarrizketak)
kazetari bakoitzak kudeatzen ditu. Barruko sarearen bidez kontsultatzen dira.
2. Etorkizunerako egitasmoak
Asmo nagusia teknologia berriei egokitzea da eta sailkatze eta bilaketa
sistema hobetzea.
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Deia

Egunkaria

Enpresaren izena: DEIA
Komunikabidearen zabalkunde eremua:
Euskal Autonomia Erkidegoa
Webgunea: http://www.deia.com
Helbidea: Camino de Capuchinos 6, 5 C
Telefonoa: 94 459 91 00
Fax: 94 459 91 19 / 94 459 91 20
Harremanetarako pertsona: Miren Josune Nevado
Posta elektronikoa: mnevado@deia.com
Sortze data: 1997
Erabiltzaile mota: Kazetariak
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Bat

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Egunero argitaratzen diren argazki, orrialde eta albisteak gorde
edota eskaintzen ditu.
Kopurua: 80 orrialde gutxi gorabehera, ehun argazki eta 300 albiste. Orain
2004tik aurrerako informazioa dago artxiboan eta pixkanaka-pixkanaka hasierako informazioa digitalizatzen joango da. Gaiak: edozein gai izan daiteke,
baina Euskadiko gaiak agertzen dira normalean; horiekin batera, munduko gertaerak ere. Hizkuntzak: Euskara eta gaztelania.
Ezaugarri teknikoak: Arcano programa, Millenium teletipoa.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Argazkilariak egunero Euskadin gertatzen diren gertaeren argazkiak eta munduan gertatzen direnak teletipoen bidez eskegitzen ditu.
Kopurua: Ehun argazki egunero gutxi gorabehera. Gaiak: Orotarikoak.
Herrialdeak: Edozein. Hizkuntzak: Euskara eta gaztelania.
Ezaugarri teknikoak: Arcano eta Millenium. Erabiltzaileek datu-baseak
zuzenean kontsultatzeko aukera dute, Arcano Visual programaren bidez.
3. Eskainitako beste zerbitzu batzuk
Interneten bidez aleak ere berreskuratzeko aukera daukate erabiltzaileek.
4. Etorkizunerako egitasmoak
Paperean eta negatiboan dauden dokumentuak digitalizatu eta artxibo berberean eduki.
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Egunkaria

Enpresaren izena: La Información S.A.
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Nafarroa
Webgunea: http://www.diariodenavarra.es
Helbidea: Zaragozarako errepidea 2.5km. 31191 Cordovilla
Telefonoa: 948 236050
Harremanetarako pertsona: Angel Zoco Sarasa
Posta elektronikoa: documentacion@diariodenavarra.es
Sortze data: 1979ko urtarrila
Erabiltzaile mota: Enpresako lantalde osoa, normalki La Informacion Taldeko orotariko argitalpenetako erredakzioetako
kideak. Marketing eta publizitatea bezalako esparruetakoak
ere, askotan erabili ohi dute.
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Sei

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Prentsa artxiboaren oinarria hauxe da: 1903tik gaur arteko hemeroteka; 1979-1998 bitartean eratutako dosierren ondarea; beste medioetan plazaratutako albisteen hautaketa, 1979tik 1998ra bitartean paperean eta 1999tik
aurrera era digitalean.
Ezaugarri teknikoak: 1979ko uztailera bitartean euskarri bezala papera erabili
zuten. Hauek, alfanumerikoki sailkatutako dosierretan gorde ziren. 1979ko uztailetik aurrera, erabiltzen den euskarria digitala da. Ondarea garatzen eta lantzen joan
den heinean, sistema digitalean ere aldaketa asko gertatu dira. Une hauetan albisteetarako txt, orrialdeetarako pdf eta irudietarako jpg formatuak erabili ohi dituzte
eta Oracle Intermedia eta SQL programak erabiltzen dira.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Argazkien artxiboan mende hasieratik aurrerako irudiak agertzen
dira, baina 1922. urtera arteko irudiak nahiko urriak direla esan behar da. 80. hamarkadara arte erabiltzen diren euskarriak, papera eta argazkien negatiboak dira.
Hortik aurrera, pelikularen eta sistema digitalaren arteko elkar uztarketa bat hasten
da. 2005etik aurrera digitalki bakarra ekoizten da. Azkenik, 1979tik aurrerako irudi
denak, berdin du berez zer euskarritakoak diren, denak digitalizatuta daude.
Kopurua: Orain, milioi bat irudi digitalen bueltan dabiltza. Pelikulan edo
positibatutako parean gordeta dagoen artxibo historikoa ez dago zenbatuta,
baina oso garrantzitsua da.
Ezaugarri teknikoak: Irudiak prentsara zuzenduta daude. Hori dela eta, jpg
formatuan ez dute mega bat baino gehiago betetzen. Batzuetan kalitateko argitalpen eta erakusketetarako, eskaneatu bereziak egin ohi dituzte. Baina normalki digitalizazioa 300 dpi-ko definizioan eta jatorrizko neurriak errespetatuz
egin ohi dute. Irudia txikia bada, 1.200eko neurrira irits daitezke.
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Diario de Noticias

Egunkaria

Enpresaren izena: Diario de Noticias
(Zeroa Multimedia S.A.)
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Nafarroa
Webgunea: http://www.noticiasdenavarra.com
Helbidea: Altzutzate 8, Areetako industri poligonoa.
Huarte-Iruña.
Telefono zenbakia: 948 33 25 33
Fax: 948 33 25 18
Harremanetarako pertsona: Itziar Aldaz
Posta Elektronikoa: documentación@noticiasdenavarra.com
Sortze data: 1994. urteko apirilaren 8a
Erabiltzaile mota: Egunkariko esparru guztietako langileak
(erredakzioa, publizitatea, marketing-a, administrazioa)
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Hiru

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Artikuluak automatikoki datu-basean gordetzen dira eta maketazioak aurretiaz erabakitako guneetan banatzen dira. 1995. urtetik 1998.
urte bitarteko lanak datu-basean gordeta daude. 1998tik 2004ra arte, berriz,
dokumentazio gunean izan zituzten arazo tekniko eta pairatu zituzten sistema
aldaketak tarteko, paperean gaika gordeta daude. Azkenik, 2004. urteko urritik
aurrera kaleratutako guztia pdf formatuan gordeta aurkitzen da. Diario de Noticias egunkariaren bi bilduma enkuadernatu eta Diario de Navarra egunkariaren bilduma bat ere gordeak dauzkate.
Kontsultarako eta fotokopiatzeko eskain dezakeen erosotasunagatik, urtebeteko epea daukaten egunkariak ere bloketan gorde ohi dituzte.
Ezaugarri teknikoak: Erabiltzen duten datu-basea Mediagrid izenekoa da
eta hainbat liburutegitan berezitua dago:
— Testuak (artikuluak izango liratekeenak).
— Zain dauden irudiak (oraindik dokumentatzeke dauden argazkiak).
— Historikoa (argazki digital eta digitalizatuen artxibo historikoa).
— Pdf (pdf formatuko orrialdeak).
— Liburuak (gordetako liburuen fitxa katalografikoak).
— Kontaktuak (negatibo gisa gordetzen diren argazkien fitxak).
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Hiztegi egoki eta kontrolatu bat erabili ahal izateko aukera daukaten arren (deskriptore ez-hierarkikoak,
dokumentalistek bere garaian sortu zituztenak), denboraren gabeziak ez die
gauzak behar bezala gordetzen uzten eta, hori oinarri hartuta, testuak libreki
gordetzeko beharrean aurkitzen dira.
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2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Gaur egun artxibatzen diren argazki guztiak digitalak dira eta
denak datu-base batean gordeta daude. Kaleratutako argazki denak eta plazaratu ez diren argazki hautatuak artxibo historikoaren parte dira; 2001. urtetik
aurrerako artxiboaren parte, hain zuzen ere. 1994. urtetik 2002. urtera bitarteko
irudi gehienak berriz, era negatiboan eta zenbaki korrelatiboekin ordenatutako
artxibategian gordetzen dira. Horiek behar bezala errekuperatu ahal izateko,
interesatuak beharrezkoa du datu-basean kontsulta egitea.
Kopurua: 575.000 argazki digital, guztiak ere artxibo historikoaren parte dira.
154.227 kontaktuetarako erregistroak (denak era negatiboan).
Ezaugarri teknikoak: Mediagrid izeneko datu-basea.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Kontrolatutako hiztegia
(keywords-ak edo deskriptore ez-hierarkikoak).
3. Eskainitako beste zerbitzu batzuk
2004. urtean aurreko egunkariaren (Navarra Hoy) argazki ondare guztiak
digitalizatu ziren eta orain, gainerako argazki guztiak bezalaxe, artxibo historikoaren parte dira. Era berean aipatu behar da 1982-1994 urte bitarteko Navarra
Hoy egunkariaren ale guztiak ere enkuadernatuta eta gordeta daudela. Noticias
Taldeko beste egunkariak abian jarri zirenetik, Noticias de Gipuzkoa eta Noticias
de Álava, beren artxiboa Taldeko edozeinek erabil eta ikuskatu dezake.
Diario de Noticiasek kaleratu eta ekoiztutako liburuez osatutako liburutegi txiki bat ere badaukate eta Nafarroarekin lotura eduki dezaketen orotariko
gaiak jorratze dituzten bestelako liburu batzuen bilduma ere bai.
4. Etorkizunerako proiektuak
Gaur egun, 1994-2004 urte bitarteko Diario de Noticias egunkarien orrialdeak berreskuratzen ari dira, denak pdf formatuan. Berehalakoan, Diario de
Noticias egunkaria biltzen duten bi bilduma enkuadernatu bestelako eraikin
batera eramateko asmoa dago. Hartara, artxiboan espazioa aurreztu egin ahal
izango baita.
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EITB Irratiak
Enpresaren izena: Eusko Irratiak S.A. (EITB)
Irrati publikoak
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Euskal Herria
Webgunea: http://www.eitb.com

RADIO VITORIA
Helbidea: Domingo Martínez de Aragón, 5-7 behea.
01006 Gasteiz
Telefonoa: 945 01 25 00
Harremanetarako pertsona: Roberto Oñederra
Posta elektronikoa: Oinederra@eitb.com
RADIO EUSKADI
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoak, 2. 48013 Bilbo
Telefonoa: 944 01 24 00
Harremanetarako pertsona: Itziar Mendia
Posta elektronikoa: Mendia_itziar@eitb.com
EUSKADI IRRATIA
Helbidea: Miramon Pasealekua, 172. 20014 Donostia
Telefonoa: 943 01 23 00
Harremanetarako pertsona: Iñigo Zeberio
Posta elektronikoa: Ceberio_inigo@eitb.com
Sortze data: 1934tik aurrerakoa, Radio Vitorian; 1982z geroztikoa, Euskadi Irratian eta Radio Euskadin
Erabiltzaile mota: Bertako langileak
Dokumentazio zerbitzuko langile kopurua: Sei

1. Fonotekaren datuak
Funtsak: Fonoteka historiko bat, batez ere, Radio Vitoriaren fondoekin eta
gaur egun EHUren esku jarrita dago, Gasteizen. Beste fonoteka historiko gazteago bat, Euskadi Irratiarena, baina zati batez Eresbilen esku utzia. Hiru fonoteka dituzte: Miramon, Gasteiz eta Bilbon, irratigune banatan, eguneratuak
eta oso erabiliak.
65.000 abestiko fonoteka digitalizatua EITB barruko sarean jarria
kazetari eta komunika tzaileen erabilerarako. Gero eta erabiliagoa da.
Ahots eta saio artxibo zabala daukate, EITBko informazio eta programaziotik sortutako soinu-dokumentuak jasoz. Irrati bakoi tzak bere zerbitzua du. Orain bateratu egin nahi da eta ETB eta Interneteko zerbitzuekin
konpartitu.
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Kopurua: 75.000 LP eta single guztira (oraindik EITB barruan dauzkatenak eta beste erakunde batzuen esku utzi dituztenak ere —EHU eta Eresbil—);
60.000 CD; 65.000 kantu musika zerbitzari digitalizatuan; 20.000 programa
eta ahots-dokumentu (zenbait euskarritan: kaseteak, DAT-ak, CDak, magneto
optikoak, disko gogorra…).
Erabilitako gaiak, herrialdeak, urteak eta hizkuntzak: musikan, denetarik, nola lurraldez hala hizkuntzaz, estilo eta moduz. Programa eta ahotsdokumentuetan Euskal Herria batik bat; euskaraz eta gaztelaniaz bakarrik, ia
erabat.
Ezaugarri teknikoak: Gaur egun erabiltzen dena ia erabat CDak eta disko
gogorra dira.
Datu-baseak: Sarean kontsultagarri jarrita daukatena, etxe barruko sarean
bakarrik, hau da EITB barruan, alegia. ORACLE datu-baseak ia erabat.
2. Etorkizunerako egitasmoak
EITB osorako fonoteka bateratu bakar bat izatea, hein handi batean digitalizatua eta soinu-dokumentu guztiak etxe barruko sarean jarriak, kazetari eta
komunikatzaileek eskura-eskura izan ditzaten. Pausoak ematen ari dira, areago
joango da zerbitzu-bateratze hau ondorengo hilabeteotan.
Fonoteka eta diskoteka historikoa ere EITB mailan katalogatu, gorde eta
zaintzea. Katalogazio-irizpideak bateratuz eta, ahal den heinean, digitalizazioprozesu bati ekitea.
Fonoteka-zerbitzu guztietan ikuspegi multimedia (soinu, irudi, idatzi) lantzea, erabilgarritasun anitza areagotuz.
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El Correo

Egunkaria

Enpresaren izena: El Correo Español-El Pueblo Vasco
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Euskal Autonomia Erkidegoa, Errioxa, Burgos eta Kantabria
Webgunea: http://www.elcorreodigital.com
Helbidea: Pintor Losada, 7. 48004 Bilbo
Telefonoa: 94 487 01 51
Harremanetarako pertsona: Jesús María Oleaga
Posta elektronikoa: joleaga@diario-elcorreo.es
Sortze data: 1987, baina lehenagotik artxibo bat zegoen
Erabiltzaile mota: Dokumentazioan profesionalak ez direnak
Dokumentazio zerbitzuko langile kopurua: Hiru

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Idatzizko hedabideek argitaratzen duten guztia gordetzen da
(paperean, xml eta pdf); horretaz gainera, aldizkariak eta liburuak ere bai.
Kopurua: artikuluetan 1.340.000. Gaiak: eguneroko egunkari batenak. Hizkuntzak: gaztelania eta euskara.
Ezaugarri teknikoak: Intranet.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Lengoaia librea.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Etxeko argazkilariak eta herririk herriko agentzietakoek ateratako
argazkiak gordetzen dira. Ez denak. Argazki guztiak digitalak dira. Kopurua:
390.000 gutxi gorabehera. Gaiak: Tokian tokiko argazkiak izan ohi dira gehienetan. Hizkuntza: Gaztelania.
Ezaugarri teknikoak: Intranet.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Lengoaia librea. Batzuetan
hizkuntza kontrolatua erabiltzen da, hala ere (argazkiei lehenetasun-maila jarri
dakieke).
3. Bideotekaren datuak
Funtsak: Oso proiektu berria da. Bilbovisioneko bideoak dituzte. Fitxero
digitalak dira, baina Acces-eko datu-base zahar bat gordetzen da. Kopurua:
Access-eko 400-500 bideo inguru. Herrialdea: oso tokikoa, Bilbokoa batez ere.
Hizkuntza: gaztelania.
Ezaugarri teknikoak: Intraneten bidez kontsultatzen dira datu-baseak.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Lengoaia librea.
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4. Eskainitako beste funts eta zerbitzu batzuk
Kanpoko testu eta argazkien datu-baseak kontsultatzeko aukera dago, taldekoena ere, metabilatzailearen bidez. Liburutegi txiki bat dago eta hainbat
aldizkari ere gordetzen da.
5. Etorkizunerako egitasmoak
Hemerotekaren digitalizazioa amaitu. Bilbovisióneko katalogazioa normalizatu eta Alava 7rekin hasi. Egunkariaren egunerokotasuna mantendu eta,
ondoren, irratiekin zer egin pentsatu.
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El Diario Vasco

Egunkaria

Enpresaren izena: El Diario Vasco
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Gipuzkoa
Webgunea: www.diariovasco.com
Helbidea: Portuetxe kalea, 2. 20.018 Donostia
Telefonoa: 943 41 07 92
Harremanetarako pertsona: Juan José Bikandi
Posta elektronikoa: documentacion@diariovasco.com
Sortze data: 1991
Erabiltzaile mota: Hainbat hedabidetako erredakzioak
Dokumentazio zerbitzuko langile kopurua: Bost

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: 1999tik aurrera plazaratutako albisteak datu-basean eta orrien
pdf-tan gordetzen dira, gutxi gorabehera, 900.000 bat albiste eta 400.000 pdf
inguru. 1935etik 1998ra El Diario Vasco egunkariko zenbakiak enkuadernatuta daude eta kontsulta hori erredakzioetan bakarrik egin daiteke. Artikuluak
gaztelaniaz eta euskaraz daude.
Ezaugarri teknikoak: Datu-basea enkarguz egindako programaren gainean
eraikita dago eta barruko sarearen bitartez kontsultagai dago.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Sistema propioa da, enkarguz eginda, gaztelaniaz.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Egunkari baten datu-basea da eta 400.000 argazki ditu. Gaiak:
Gipuzkoako egunkari batenak. Hizkuntza: gaztelaniaz.
Ezaugarri teknikoak: Datu-basea enkarguz egindako programaren gainean
eraikita dago eta barruko sarearen bitartez kontsultagai dago.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Sistema propioa da, enkarguz eginda, gaztelaniaz.
3. Etorkizunerako egitasmoak
Poliki-poliki TeleDonosti kateko bideoak jasotzeko asmoa dago.
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Telebista publikoa

Enpresaren izena: ETB-Euskal Telebista
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Euskal Herria
Webgunea: www.eitb.com
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoak, 2. 48013 Bilbo
Telefonoa: 94 656 30 00
Harremanetarako per tsona: Jesús Anderez Unquera
(Dokumentazio eta Artxibo Saileko zuzendaria)
Posta elektronikoa: anderez_jesus@eitb.com
Sortze data: 1985, baina biltegiko materialaren kontserbazioa
1983. urtetik aurrera eman da.
Erabiltzaile mota: Barneko erabiltzaile eta baimendutako
kanpoko erabiltzaileak. Mailegu zerbitzua barrukoa da soilik,
ez da bezeroenganako zerbitzurik ematen.
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: 21

1. Dokumentazio eta Artxibo Saila:
ETBko Dokumentazio eta Artxibo Sailak bi funtzio nagusi ditu. Alde
batetik, ETBren emisioak eta, batez ere, ETBk ekoiztutako saioak gordetzen
ditu, eta albistegien eta etxeko ekoizpenen tratamendu dokumentala egiten
du, artxibatutako materialaren deskribapena eta indizea osatzen duten datubaseen bidez. Bestetik, emisioko zintak prestatzen ditu, Aurkezpen Sailaren
esku utziz. Horrez gain, euskarri dokumentala eskaintzen die (irudiak, audioa
eta informazioa) barneko erabiltzaileei eta kanpoko erabiltzaile baimenduei.
Zerbitzu hori hiru sailek osaturik dago: Dokumentazio Idatziko Zerbitzua (hemeroteka), Fonoteka Zerbitzua eta Bideoteka Zerbitzua.
2. Dokumentazio idatziko zerbitzua (Hemeroteka)
ETBko zenbait sailetako eskariei erantzuten die. Horretarako, liburuen
fondo bat eta erreferentziazko materialen gida bat osatzen du eta, oinarrian,
hainbat egunkari eta aldizkariren informazioa jasotzen du. Bi sail nagusi
daude. Alde batetik, prentsa artxiboa daukagu. Hemen prentsako albisteak
bereizten dira, sailkapen tematiko eta biografikoen arteko bereizketa eginez.
Albiste horiek informazio orokorreko egunkari eta aldizkarietatik hautatzen
dira. Bestetik, kontsultarako liburutegia dugu. Hemen erreferentziazko lanak
aurkituko ditugu: hiztegiak, entziklopediak, urtekariak, direktorioak, estatistikak, atlasak… liburu eta CD-ROM formatuan. Gainera, zinema eta telebistako oinarrizko lanak hemen topa daitezke.
Dokumentazio Zerbitzuak honakoa eskain dezake: eskari laburrei erantzun
arina (data jakin bat, izen konkretu bat…), informazio zehatza (kronologikoak,
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biografikoak), informazioaren difusio hautatua eskaintzen duen zerbitzua, albiste
garrantzitsuenen laburpenak (dataren arabera, gaiaren arabera…) eta, azkenik,
hemerotekak prentsako albisteen artxibo digitala kudeatzen du. Kopurua: Tiff
formatuko 500.000 orrialde ditu, zabalkunde osoa 650.000 erregistrokoa da.
3. Fonoteka Zerbitzua
Saioetarako girotze musikalari buruzko informazio eta materiala eskaintzen ditu. Liburutegiko entzunezko materiala (telebista eta irratirako berezitua), musika komertziala eta soinu-efektuak ere eskaintzen dizkio erabiltzaileari. Horrez gain, bolada, saioetarako kareta, musika hondo eta sintoniekin
hornitzen du erabiltzailea. Urtero audio formatuko bi mila orduko grabazioak
gordetzen ditu mpg-2 formatuan (disko gogor eta euskarri periferikoetan). Aipatu behar da ere 60.000 abestietako artxiboa duela, momentu horretan ia dena
digitalizaturik dagoelarik. Gaur egun, Intraneten bitartez abestiak entzun eta
deskargatu daitezke.
4. Bideoteka Zerbitzua
Bideoteka Zerbitzuak ETBren emisioak eta, batez ere, ETBk ekoitzitako
saioak gordetzen ditu. Informatiboen eta etxeko ekoizpenen tratamendu dokumentala egiten du, artxibatutako materialaren deskribapena eta indizea osatzen
duten datu-baseen bidez. Emisioko zintak ere prestatzen ditu, Aurkezpen Sailaren esku utziz.
Horrez gain, euskarri dokumentala eskaintzen die barneko erabiltzaileei eta
kanpoko erabiltzaile baimenduei (irudiak, audioa eta informazioa). Dokumentazio Saila ETBko barneko zerbitzu bat da eta kontsultak egiteko erabiltzaileak
barneko langile moduan identifikatu beharko du bere burua.
Bideoteka ETBko ikus-entzunezko artxiboa da. Hemen 225.000 bideozinta kontserbatzen dira zenbait formatutan, batez ere Betacam sp eta Betacam
digitalean. Guztira, bi mila ordu baino gehiagoko grabazioak ere badaude
(bideoklipak), dvcpro 25 formatuan. Artxiboak hainbat bildumek osatzen dituzte: telebista saioak (etxean zein kanpoan ekoitzitako saioak), albistegi eta
kirol saioak (albistegien eta kirol saioen editatzeen konpaktazioa gordetzen da
bertan), jatorrizko grabazioak, agentzietako materiala (nazioarteko agentziena
—Reuters, Visnews, Upi—). Forta agentziatik Espainiari buruz jasotako albisteak artxiboan kontserbatzen dira, aldez aurretiko hautaketa eginez. Emisioaren
kopia juridikoa, material historikoa, erositakoa edo lagatakoa ere gordetzen da
bideotekan.
Ezaugarri teknikoak: Datu-baseetan gordetzen den materiala dokumentalista batek aztertu, deskribatu eta indexatzen du, Airs sistema dokumentaleko
datu-baseen bidez errekupera daitekeena. Audiovi datu-basean 345.000tik gorako erreferentziak daude. Zerbitzu horrek honakoa eskaintzen du: berrerabil-
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tzeko artxiboko irudiak, emititutako edozein gai bati buruzko informazioa, eta
emititutako programazioari buruzko informazioa.
Kontsulta baten bidez, bilaketak egiteaz arduratzen den dokumentalistak
datu-basean aurkitzen ditu materialik egokienak. Biltegian zintak aurkitu eta
erabiltzaileak mailegu zerbitzuaren bidez jasotzen ditu.
5. Biltegia
Dokumentatutako material guztia biltegietan gordetzen da, bere kontserbazioa errazteko. Bi biltegi daude, bat Bilbon (albistegi eta kirol saioak)
eta bestea Miramonen (telesailak eta bestelako saioak). Zintak tenperatura eta
hezetasun egoera egokian gordeta daude (18º C inguru) eta zaharrenak bideo
sistema digitalera transferitu dituzte, beraien kontserbazioa errazteko.
Materialaren kontserbazioa Dokumentazio Zentruaren hastapenetatik ematen da. Biltegi honetan 1983. urtetik aurrerako materiala gordetzen da.
6. Etorkizunerako egitasmoak
Momentu honetan, digitalizazio-prozesu baten barruan dago Bilboko
Dokumentazio Zerbitzua. Horrez gain, disko gogorra oinarri duen fonoteka eta
diskoteka birtual baten sorkuntzan lan egiten ari dira.
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Euskadi Irratia
Enpresaren izena: Euskadi Irratia
Komunikabidearen zabalkunde eremua:
Euskal Autonomia Erkidegoa eta inguruak
(Ipar Euskal Herria, Nafarroa…)
Webgunea: http://www.eitb.com
Helbidea: Miramón Pasealekua 172, 20014 Donostia
Telefonoa: 943 01 20 00
Harremanetarako pertsona: Iñigo Zeberio
Posta elektronikoa: Ceberio_inigo@eitb.com
Sortze data: 1982
Erabiltzaile mota: Kazetariak. EiTB esparruko lankidegoari mugatua
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Bi

Irrati publikoa
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Egunkaria

Enpresaren izena: Baigorri Argitaletxea S.A.
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Euskal Herria
Webgunea: http://www.gara.net
Helbidea: Portuetxe, 23, 2.A. 20018 Donostia
Telefonoa: 943 31 69 99
Fax: 943 31 69 98
Harremanetarako pertsona: Eguzkiñe Agirrezabalaga
Posta elektronikoa: eagirrezabalaga@gara.net
Sortze data: 1999ko urtarrila
Erabiltzaile mota: Kazetariak
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Bat ere ez

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Egunkarian ez dago dokumentazioari dagokion sekziorik. Phrasea lizentzia bidezko programa informatikoa da, eta hori da hain zuzen ere Garan erabiltzen dutena. Erabiltzaile eta pasahitza izanda, edozein kazetarik erabil dezake. Idazgela bakoitzean programa hau duten zenbait ordenagailu dago.
Ordenagailuak berak ordenatzen du materiala, egunero egunkaria ixterakoan
datu-baseak automatikoki gordetzen du guztia. Aurreko eguneko egunkari osoa
kontsultazeko aukera bermatzen du.
Horrez gain, EFE Espainiako agentziako datu-basearen harpideduna da Gara.
Ezaugarri teknikoak: Phrasea programa.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Argazki Press agentziak enkargu bidez egiten ditu argazkiak egunero, eta egunero ere bidaltzen dituzte. Phrasea datu-basera sartu egiten dira hauek.
Satelite bidez heltzen dira datu-basera, ez Interneten bidez. Argazki bakoitzari
datu batzuk gehitzen dizkiote argazkilariek eurek (data, lekua, argazkilaria, gaia,
azpigaia, deskribapena…) eta, ondoren, programak informazio guztia prozesatu
egiten du. Gaiak: Orotarikoak. Herrialdeak: Edozein. Hizkuntzak: Gaztelania
(EFEk hasiera batetik informazioa gazteleraz bidaltzen zuelako).
Ezaugarri teknikoak: Phrasea programa. Bestalde, agentzietako datubaseak (EFE, France Press eta Europa Press).
3. Eskainitako beste zerbitzu batzuk
Egunkariaren zenbaki guztiak paperezko euskarrian gordeta dauzkate,
liburuak osatuz. Gara sortu zenetik, material guztia digitalizatuta dago, batez
ere kanpoko eskakizunei begira.
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Noticias de Álava

Egunkaria

Komunikabidearen zabalkunde eremua: Araba
Webgunea: http://www.noticiasdealava.com
Helbidea: Avenida Gasteiz 22, bis, 13. bulegoa. 01008 Gasteiz.
Telefonoa: 945 16 31 00
Fax: 945 15 43 44
Harremanetarako pertsona: Isabel Muñoz
Posta Elektronikoa: documentacion@noticiasdealava.com
Sortze data: 2004ko azaroaren 10a
Erabiltzaile mota: Erredakzioa, publizitatea, marketing-a
eta administrazioa
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Hiru

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Egunkarian argitaratutako guztia gordetzen da. Artikuluak automatikoki datu-basean gordetzen dira eta maketazioak aurretiaz erabakitako guneetan banatzen dira. Egunkaria sortu zenetik ekoiztutako testu guztiak gordetzen dira. Horrez gain, argitalpenaren pdf-ak —gehigarriak barne— gordetzen
dira, eta Diario de Noticias de Álava egunkariaren bi bilduma enkuadernatuak
dituzte. Kontsultarako eta fotokopiatzeko eskain dezakeen erosotasunagatik, bi
hilabeteko epea daukaten egunkariak ere bloketan mantentzen dituzte.
Ezaugarri teknikoak: Erabiltzen den datu-basea Mediagrid izenekoa da eta
zenbait liburutegitan banatuta dago:
— Testuak (artikuluak).
— Zain dauden irudiak (oraindik dokumentatzeke dauden argazkiak).
— Historikoa (argazki digital eta digitalizatuen artxibo historikoa).
— Pdf (pdf formatuko orrialdeak).
Egunkariko langileek kontsultak barneko sarearen bitartez egiten dituzte;
gainontzeko erabiltzaileek Interneten bidez hemeroteka kontsulta dezakete.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Hiztegi egoki eta kontrolatu bat erabili ahal izateko aukera dagoen arren (deskriptore ez-hierarkikoak),
denboraren gabeziak ez du gauzak behar bezala gordetzen uzten, eta bilaketak
testu librean egitera derrigortzen du.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Gaur egun artxibatzen diren argazki guztiak digitalak dira eta denak
datu-basean gordeta daude. Kaleratutako argazki guztiak eta plazaratu ez diren argazki hautatuak artxibo historikoaren parte dira. Horiek behar bezala berreskuratu
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ahal izateko, interesatuak beharrezkoa du datu-basean kontsulta egitea. Kopurua:
575.000 argazki digital, guztiak ere artxibo historikoaren parte dira.
Ezaugarri teknikoak: Mediagrid izeneko datu-basea. Barneko sarearen bidez kontsultagarria.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Kontrolatutako hiztegia
(keywords-ak edo deskriptore ez-hierarkikoak).
3. Eskainitako beste zerbitzu batzuk
Diario de Noticias de Álava egunkariko langileek Noticias de Navarra eta
Noticias de Gipuzkoa egunkarietako artxiboak kontsulta ditzakete, argitalpen
talde berekoak baitira: Noticias Taldekoak, alegia.
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Noticias de Gipuzkoa

Egunkaria

Enpresaren izena: Noticias de Gipuzkoa
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Gipuzkoa
Webgunea: www.noticiasdegipuzkoa.com
Helbidea: Tolosa Etorbidea, 23. 20018 Donostia
Telefonoa: 943 31 92 00
Harremanetarako pertsona: Joaquin Aranburu Bravo
Posta elektronikoa: documentacion@noticiasdegipuzkoa.com
Erabiltzaile mota: Kazetariak
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Bat

1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Gaiak: orotarikoak. Herrialdeak: Mundu zabala. Hizkuntzak:
Euskara.
Ezaugarri teknikoak: Datu-base nagusia Iruñean dago eta hiru egunkarien
datuak jasotzen ditu. Bi urteko dokumentuak gordetzen ditu, pdf formatuan.
2. Argazki artxiboaren datuak
Funtsak: Agentzietako argazkiak (Argazki Press, EFE, Le Journal), bertako kazetariek lortutakoak edo jendeak emandakoak. Gaiak: orotarikoak. Herrialdeak: mundua. Hizkuntzak: euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Mediagrid programa eta
IPTC egokitua. Argazkiak maketatzeko Millennium programa erabiltzen dute.
3. Eskainitako beste zerbitzu batzuk
Jendeak argazkiak eskuratzeko bideak jarri dituzte, ordainduta edo doan.
Beste komunikabideekin ere artxibo elkartrukeak egiten dituzte.
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Radio Euskadi
Enpresaren izena: Radio Euskadi
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Euskal Herria
Webgunea: http://www.eitb.com
Helbidea: Basurtuko Kaputxinoak, 2. 48013 Bilbo
Telefonoa: 944 01 24 00
Harremanetarako pertsona: Itziar Mendia
Posta elektronikoa: Mendia_itziar@eitb.com
Sortze data: 1982
Erabiltzaile mota: Aurrez aurreko kontsultak, mailegu
zerbitzua eta Intranet bitartekoa
Dokumentazio Zerbitzuko langile kopurua: Bi
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Radio Vitoria
Erakunde publikoa
Enpresaren izena: Radio Vitoria S.A.
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Araba (nahiz
eta Logroño, Burgos, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroako
hainbat eremutan entzuten den)
Webgunea: http://www.eitb.com
Helbidea: Domingo Martínez de Aragón, 5-7 behea. 01006
Gasteiz
Telefonoa: 945 01 25 00
Harremanetarako pertsona: Roberto Oñederra
Posta elektronikoa: Oinederra@eitb.com
Sortze data: 1934. urtea
Erabiltzaile mota: Bertako langileak
Langile kopurua: Hiru

Irrati publikoa
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Telebista publikoa

Enpresaren izena: RTVE
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Espainia
Webgunea: http://www.rtve.es
Helbidea: Departamento de archivo y documentación.
Servicios informativos. Centro Territorial de TVE en el
País Vasco. Poza Lizentziatua, 15-60. 48011 Bilbo.
Telefonoa: 944 22 91 41
Fax: 944 22 91 58
Harremanetarako pertsonak: Alberto Arana; Isabel Abia
Posta elektronikoa: documentacion.bi.tve@rtve.es
Sortze data: 1973
Erabiltze mota: bertoko langileak eta TVEko beste egoitzen erabiltzaileak
Dokumentazio Zentroko langile kopurua: Hiru

1. Bideotekaren datuak
Funtsak: Programak (albistegiak, kulturalak, kirolekoak, dibulgaziozkoak)
eta, batez ere, egoitza honetarako berri eta saioetarako egindako grabaketak.
Dokumentuak zinema (1973-1982) eta Betacam analogiko eta digital euskarrietan. Zinema funtsak: 2.400 lata, 720.000 grabaketa metro gutxi gorabehera.
Bideo funtsa: 90’, 60’ eta 30’ formatuko 12.000 zinta baino gehiago. 87.200
erreferentzia datu-baseetan. Gaiak: politika, erakundeak, kirolak, ekonomia,
lana, gertakariak, kultura eta gizartea. Hedadura geografikoa: Euskal Autonomia
Erkidegoa. Hedadura kronologikoa: 1973-2008. Hizkuntza: Gaztelania.
Ezaugarri teknikoak: Intranet eta Internet.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Lengoaia naturala.
2. Eskainitako beste funts eta zerbitzu batzuk
Dokumentu idatziak, paperean: zentroan emititutako albistegi eta programen jatorrizko gidoiak. Ez dute prozesu dokumentala jasan, kronologikoki eta
programaren arabera bakarrik ordenatu eta liburukietan enkuadernatu dira.
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Vocento taldea

Talde multimedia

Enpresaren izena: Vocento
Komunikabidearen zabalkunde eremua: Espainian hainbat
hedabide ditu. Horretaz gainera, Argentinako bi egunkaritan
hartzen du parte (La Voz del Interior eta Los Andes)
Webgunea: http://www.vocento.com
Helbidea: Documentación Vocento. Pintor Losada, 7.
48004 Bilbo
Telefonoa: 94 487 01 00
Faxa: 94 487 01 11
Harremanetarako pertsona: Mauricio Martín
Posta elektronikoa: documentacion@vocento.com
Sortze data: 1996
Erabiltzaile mota: Profesionalak: erredaktoreak, argazkilariak, infografoak, diseinatzaileak, dokumentalistak,
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1. Prentsa artxiboaren datuak
Funtsak: Ez dago testuen datu-base zentralik. Metabilatzaile bati esker
kontsulta daitezke hamalau argitalpenetako datu-baseak. Argitalpen hauek
artikuluen datu-baseak eta orrialdeen pdf-ak gordetzen dituzte. Gaiak: orotarikoak. Kopurua: laupabost milioi argazki inguru daude indexaturik, artikuluak
aldiz zazpi bat milioi eta orrialdeen pdf-ak zortzi milioitik gora. Herrialdeak:
Espainia osoan. Hizkuntza: gaztelania, oso gutxitan daude dokumentuak euskaraz, ingelesez, alemanez edo balentzianoz.
Ezaugarri teknikoak: Barneko sarea eta Intranet.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Lengoaia librea.
2. Argazki artxiboaren datuak
Fun tsak: Datu-basea Vocentok eramaten du. Argazkien datu-basean
660.000 dokumentu daude (2007-03-23); infografien datu-basea 8.300 (200703-23). Gainera, taldeko hamalau argitalpenen datu-baseak kontsulta daitezke
metabilatzaileari esker, laupabost milioi argazki artean. Gaiak: gaurkotasunezko edozein gai edozein herrialdetan, baina gertu gertatzen diren albisteek
garrantzi handiagoa dute. Hizkuntza: erabilienak gaztelania eta ingelesa dira.
Ezaugarri teknikoak: Barneko sarea eta Intranet.
Sailkapen sistema edo dokumentazio lengoaia: Lengoaia librea, baina batzuetan hizkuntza kontrolatua erabiltzen da.
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3. Bideotekaren datuak
Funtsak: Taldeko tokiko telebisten bideoteketarako sarbidea.
4. Eskainitako beste funts eta zerbitzu batzuk
Kanpoko testu eta argazkien datu-baseak. Liburutegia. Zinema inguruko
aldizkariak hustu egiten dira.
5. Etorkizunerako egitasmoak
Tokiko telebistetarako dokumentazio sistema ezartzea. Irratirako dokumentazio sistema ezartzea. Metabilatzailea hobetzea.

