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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
1. ikusizko-arteak

DeskriBaPeNa

iturria:
Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila.

Deskribapena:
Deustuko Unibertsitateko Aisialdi Institutuak egin du 
azterketa hori, eta EAEn arte plastikoek eta ikusizko 
arteek duten egoera aztertzen da. Jarduera artistikoaz 
gain, euskal artisten sustapena eta horiek jasotzen 
dituzten diru-laguntza instituzionalak aztertzen dira. 
Jarduera artistikoa aztertzeko, arte garaikideko artelanak 
erakusten espezializatutako EAEko esparruak aztertzen 
dira (museoak, galeriak, erakusketa-aretoak eta 
sormenerako eta ekoizpenerako eremuak), 2002, 2003 
eta 2004 urteetan. Instituzio-jardueren gaiari dagokionez, 
1984-2004 tartean Eusko Jaurlaritzak eta hiru Aldundiek 
eskainitakoak aztertzen dira. Teknika kuantitatiboak 
(jarduera artistikoa aztertzeko) eta kualitatiboak (laguntzen 
analisia eta diagnostikoa egiteko) konbinatzen dira.

estatistika-eragiketak:
EAEko arte plastikoei eta ikusizko arteei buruzko azterketa 
EAEn. Arte plastikoen eta ikusizko arteen sektorearen 
jardueraren eta euskal erakundeen parte-hartzearen 
bilakaera.

zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Arte plastikoak.

Desagregazio-maila:
Autonomia-erkidegokoa.

adierazleen kopurua:
28.

iNForMazio-sisteMa

ikerketaren aldagaiak:
Erakusketa-jarduera, sormena eta ekoizpena, nazioarteko 
azokak, funtsak eta erosketak, komisarioak, katalogoen 
argitalpena, artistak, ekoizpena, arte-azoketan agertzea, 
aurrekontua eta finantzazioa.

sailkapen-aldagaiak:
Mota (arte-galeriak, erakusketa-aretoak, museoak, 
sormenerako eta ekoizpenerako eremuak).

eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Datu estatistikoak lortzea zentsuaren bidez.

Datuak jasotzeko era:
Autozerrendatzea, postaz nahi beste eraren batera izan.

Datu-mota:
Zentsukoa.

informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak / Grafikoak.

erregistratze, ustiapen, segurtasun eta 
segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

irauPeNareN zeHaztasuNa

Funtzionatzen hasi zen urtea:
2005.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Zehaztu gabea. 

koMuNikazioa

emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Internet:
EAEko arte plastikoei eta ikusizko arteei buruzko 
azterketaren laburpen monografikoa

emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Zehaztu gabea.

emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Kulturaren Euskal Behatokiaren web orrialdean 
argitaratutako edizio digitalean dagoen laburpen 
monografikoa. Dokumentu osoa Lakuako 
Kulturaren Euskal Behatokiko bulegoetan kontsulta 
daiteke eta ondoko helbidean eska daiteke: 
kulturabehatokia@ej-gv.es.

argitaratzeko berehalakotasuna:
Zehaztu gabea.

zerBitzuak

Hartzaileak:
Batez ere, sektorea, teknikariak, politikoak.

zerbitzu-mota:
Zehaztu gabea.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/m_ikusizko_arte_plastikoak.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/keb_publicaciones/eu_publicac/adjuntos/m_ikusizko_arte_plastikoak.pdf
mailto:kulturabehatokia@ej-gv.es
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Iturri eta Eragiketa Estatistikoak
2. ikusizko-arteak

DeskriBaPeNa

iturria:
Kulturaren Euskal Behatokia.

Deskribapena:
Zentsuko eragiketa estatistikoa da eta bere helburu 
nagusia zera da: alde batetik, arte eszenikoen eta 
ikusizko arteen ekoizpen-zentroen sektoreak ezagutzea 
eta, bestetik, erakusketari dagokionez, arte eszenikoen 
programatzaileak (antzokiak eta jaialdiak) eta arte-galeria 
eta erakusketa-aretoen sektoreak ezagutzea.

estatistika-eragiketak:
Arteen estatistika.

zein sektoreri egiten dien erreferentzia:
Arte eszenikoak eta ikusizko arteak.

Desagregazio-maila:
Autonomia-erkidegokoa.

iNForMazio-sisteMa

ikerketaren aldagaiak:
Enplegua, dimentsio ekonomikoa (gastuak eta diru-
sarrerak) eta jarduera.

sailkapen-aldagaiak:
Lurralde Historikoa, tipologia, jarduerari hasiera eman 
zaion urtea.

eragiketa-mota:
Estatistikak, emaitzak taulatan antolatuta. 

Datuak jasotzeko metodologia:
Datu estatistikoak lortzea zentsuaren bidez.

Datuak jasotzeko era:
Autoenumerazioa, postaz edo bestelako modu batean 
jasota.

Datu-mota:
Zentsukoa.

informazioaren tratamendu grafikoa:
Taulak / Grafikoak.

erregistratze, ustiapen, segurtasun eta 
segimendurako gailu informatikoak:
Zehaztu gabea.

irauPeNareN zeHaztasuNa

Funtzionatzen hasi zen urtea:
2007.

Datuak eguneratzeko maiztasuna:
Urtean behin. 

koMuNikazioa

emaitzen berri emateko eta emaitzak 
argitaratzeko sistema(k):
Urtekaria: Kultura 08/09

emaitzak argitaratzeko maiztasuna:
Bi urtez behingo.

emaitzak argitaratzeko euskarri fisikoak eta 
birtualak:
Internet.

argitaratzeko berehalakotasuna:
Urtebete.

zerBitzuak

Hartzaileak:
Batez ere, teknikariei eta programatzaileei.

zerbitzu-mota:
Edozein motatako erabiltzailearentzat eskuragarri.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19803/eu/contenidos/informacion/k0809/eu_k07/adjuntos/kultura0809.pdf
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