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Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB) 2019an egindako jardueraren memoria eratu du. Hala, laburpen honetan, egindako azterlanen emaitza nagusiak laburbiltzen dira, bai 
estatistikaren arloan egindakoena, bai azterlan kualitatibo deiturikoen eremuan egindakoena. 

Esan liteke 2019a urte berezia izan dela estatistika-lanaren muntagatik eta garrantziagatik. Izan ere, bi eragiketa handi egin dira: Euskal Herriko parte-hartze kulturalari buruzko 
inkesta eta Arte eta Kultura Industrien Estatistika, lehen aldiz sormen-industriak ere aintzat hartuta horien barnean. Azterlan horiek, bada, gai berriak, adierazle berriak eta ikuspegi 
berriak eskaintzen dituzte, arlo kuantitatiboan jada ohikoak direnak zabalduta hartara.

Ikuspegi kualitatibotik, azterlanak bi gai nagusitan oinarritu dira bereziki: eskubide kulturalak eta arteen arloko profesionalizazioa.

Urtean zehar, dena den, askoz lan gehiago egin da urteko memorietan islatzen dena baino. Ikusten ez den lana, baina ezinbestekoa dena. Erakunde eta enpresa desberdinei atxikitako 
pertsona-talde zabal batek gauzatzen du lan hori. Hor dira, besteak beste, estatistika-eragiketen landa-lanaren barruan informazioa biltzeko telefonoz deitzen duena, txosten bat 
itzuli, zuzendu eta argitaratzen duena, Behatokiaren jarraipen- eta kontrol-organoetan parte hartzen duten eta erabakiak hartzen dituzten pertsonak eta datuak aztertzeko teknikak 
hobetzeaz arduratzen direnak. 

Azpimarratu behar da hori guztia ez litzatekeela posible izango euskal kultura-sareko eragilerik gabe eta azterlanak elikatzeko haiek ematen duten informaziorik gabe. Lan kolektibo 
baten emaitza da memoria hau, errealitate kulturala ezagutzeko eta eraldatzeko balio izateko egina —errealitate horren berezko partaidea baita Behatokia—; irakurtzera gonbidatzen 
zaituztegu, bada. 

Aurkezpena_
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Eragiketa estatistikoak  1_
2019ko ekitaldi honetan, posizio nabarmena hartu dute azterlan kuantitatiboek. Izan ere, Behatokiak, bere ohiko jardunaren barruan, eragiketa nagusietako bat eta luzetarako 
azterlanak egin ohi ditu bi urtean behin, bigarren mailako iturrien azterketaren ondoriozko beste analisi batzuez gain; oraingoan, baina, Euskal Herriko Parte-hartze Kulturalari 
buruzko Estatistika eta Sormen Industrien Estatistika berria ere gehitu zaizkio dinamika horri. 

Behatokiko webgunean kontsulta daitezke amaierako txostenak eta adierazleak.

EUSKAL HERRIKO PARTE-HARTZE KULTURALARI BURUZKO INKESTA (2018)
Azterketa zabala da, Euskal Kultur Erakundearen (EKE) laguntzarekin egina, eta herritarren parte-hartze kulturalaren erretratu zehatza emango duten adierazleak lortzea du helburu. 
Hala, Euskal Herrian bizi diren 15 urtetik gorako 6.296 pertsonaren lagin adierazgarri bati egin zaio inkesta.

Gainera, duela hamar urte egindako aurrekari bat du: Euskal Herriko kultura-ohiturei, -praktikei eta -kontsumoari buruzko 2008ko inkesta, Kulturaren Euskal Behatokiak bultzatutako 
lehen eragiketa estatistikoa. Ezinbesteko oinarria da azken hamarkadan herritarren kultura-praktika nagusiek izan duten bilakaeraren irakurketa konparatua egiteko.

Emaitzek egiaztatzen dutenez, gizarteak aitortu egiten du kultura-jardueretan parte hartzeak duen garrantzia, eta, bertaratze-praktikak eta praktika amateurrak kontuan hartuta, 
esan daiteke azken hamar urteetako bilakaera positiboa izan dela. Horrek ez du esan nahi argi gorriak agertu ez direnik, eta horien gainean jardun beharko da. Ikerketak praktika 
digitalei buruzko datuak aurkezten ditu berrikuntza interesgarri gisa. Emaitza deskribatzaileen xehetasuna lau analisitan argitaratu da, zeinak Euskal Herri osoari, EAEri, Nafarroako 
Foru Komunitateari eta Ipar Euskal Herriari baitagozkie. 

Lortutako produktuak:
Euskal Herriko parte-hartze kulturalari buruzko inkesta (eu-es-fr)
Euskal Herriko emaitzen laburpena (eu-es-fr)
EAEko parte-hartze kulturalari buruzko inkesta (eu-es)
EAEko emaitzen laburpena (eu-es)

 
Iparraldeko parte-hartze kulturalari buruzko inkesta (eu-fr)
Iparraldeko emaitzen laburpena (eu-fr)
Nafarroako Foru Komunitateko parte-hartze kulturalari buruzko inkesta (eu-es)
Nafarroako Foru Komunitateko emaitzen laburpena (eu-es)

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/eu/
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_eh_2018/eu_def/adjuntos/estatistika-parte-hartze-kulturala-eh-2019.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_eh_2018/eu_def/adjuntos/estatistika-parte-hartze-kulturala-eh-2019-laburpena.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_eae_2018/eu_def/adjuntos/estatistika-parte-hartze-kulturala-eae-2019.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_eae_2018/eu_def/adjuntos/estatistika-parte-hartze-kulturala-eae-2019-laburpena.pdf
https://files.eke.eus/pdf/estatistika-parte-hartze-kulturala-iparralde-2019-laburpena.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_nafar_2018/eu_def/adjuntos/estatistika-parte-hartze-kulturala-nafarroa-2019.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_nafar_2018/eu_def/adjuntos/estatistika-parte-hartze-kulturala-nafarroa-2019-laburpena.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_estat_ohiturak_ipar_2018/eu_def/adjuntos/estatistika-parte-hartze-kulturala-iparralde-2019.pdf
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Adierazleen kontsulta

Eta Sormen Industrien Estatistika berriari dagokionez, honako txosten hauek 
kontsulta daitezke:

· IKUSPEGIAK Sormen Industrien Estatistikako datuen irakurketa analitikoa
· Txosten estatistikoa
· Emaitzen laburpena

Era berean, bi estatistiken laburpen-dokumentu bateratu bat egin da:
· Arteak, kultura-industriak eta sormen-industriak (2017)

ARTEEI, KULTURA-INDUSTRIEI ETA SORMEN-INDUSTRIEI 
BURUZKO ESTATISTIKAK (2017)
Urtean zehar, estatistika bikoitz horretako datuak arazteko eta aztertzeko lanak egin 
dira. Arte eta Kultura Industrien Estatistikaren kasuan, zeinak hamar urteko ibilbidea 
baitu, zinema aretoak gehitu dira, eta, horrela, ikus-entzunezkoen sektorearen esparrua 
osatu. Bestalde, lehen aldia da sormen-industriak aztertzen direla, eta horiek zentsu-
tratamendu batetik aztertu dira (hizkuntzaren industriak, arkitektura, diseinua, 
publizitatea, bideo-jokoak eta moda). Horrek aukera ematen du industria horiek zehatz-
mehatz ezagutzeko eta erabakiak hartzen laguntzeko adierazleak lortzeko.

Arteei, Kultura-industriei eta Sormen-industriei buruzko Estatistikaren datu nagusiek 
erakusten dutenez, 1.092 eragilek osatzen dute panorama globala (673 kultura-eragile 
eta 419 sormen-eragile); 762 milioi euroko diru-sarrerak dituzte, eta 6.834 langileri 
ematen diete lana.

Hainbat analisi egin dira bi estatistiken datuetatik abiatuta, interesdunei ahalik eta 
informazio gehien emateko. Hala, honako produktu hauek lantzen dira, Arte eta Kultura 
Industrien Estatistika oinarri hartuta:

Sektorez sektoreko emaitza deskribatzaile zehatzak (arte eszenikoen ekoizleak 
eta programatzaileak; ikus-arteen ekoizle eta erakusleak; liburuaren industria; 
diskoaren industria; musika-programatzaileak, ikus-entzunezko industria), 
zeinak Arte eta Kultura Industrien multzoaren laburpen estatistiko oso batean 
argitaratzen baitira:

Interpretazio-txostenak:
· IKUSPEGIAK Arteen eta Kultura-industrien Estatistikako datuen 
   irakurketa analitikoa 
· Txosten estatistikoa
· Arteen eta kultura-industrien agenteen profilak 
· Emaitzen laburpena
· Emaitzen laburpena 2009-2017

ARTXIBOEN ESTATISTIKA
Lehen edizioa egin eta hamarkada batera heldu zaio berriro azterketari. Urtean zehar, 
Artxibo Zerbitzuarekin diseinatu eta kontrastatu da planteamendua, eta landa-lanari 
dagozkion jarduerei ekin zaie.

KULTURA-OHITUREN PANELA
Tresna berritzaile horren bi jasoaldi egin dira (V eta VI), herritarren kultura-ohiturak 
hobeto ulertzeko. Ikerketa hori egiteko, lagin-unitate beraren jarraipena egiten da 
denbora jakin batean, jarraipen horrek aukera ematen baitu inguruabarrak maila 
indibidualean behatzeko, zeinak aldaketa-patroiak identifikatzeko lagungarri baitira. 
Kasu honetan, 204 pertsonako lagin finkoa erabili da horretarako, eta 2 azpipaneletan 
banatu da: lehenengoan, 18-27 urtekoak daude, eta, bestean, 28-37 urtekoak. 
Langineko pertsonen ezaugarria da denek ala denek gainditzen dutela kultura-
kontsumoaren gutxieneko atalase bat. 

Kultura-ohiturak nola eta zergatik sortzen diren eta zein bilakaera duten azaltzeko 
gaitasunak bereziki interesgarria egiten du panela. Hala, badakigu parte-hartze

https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_pub_miradas_ind_cult_2017/eu_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Arteen_kultura_industrien_agenteen_profilak_2017.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Arte_kultura_industriak_emaitzen_laburpena_2017.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Kultura_industriak_emaitzen_laburpena_2009_2017.pdf
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/eu/contenidos/informacion/keb_pub_miradas_ind_creat_2017/eu_def/index.shtml
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_sormen_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Sormen_industriak_emaitzen_laburpena_2017.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Arteak_Kultura_Industriak_estatistika_txostena_2017.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_sormen_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Sormen_industriak_txosten_estatistikoa_2017.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/estadistica/keb_arte_industriak/eu_arte_ind/adjuntos/Arteei_Kultura_Sormen_Industriei_datuen_laburpena_2017.pdf
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kulturala gorabeheratsua dela, kasu batzuetan aldaketa moderatuekin, batezbesteko 
baten inguruan. Pertsonek elkarrekin uztartzen dituzte kulturan parte hartzea 
eta formatu tradizionaletan praktika “klasikoak” egitea, hala nola zinemara joatea, 
irakurtzea, kontzertuetara joatea, liburutegira joatea edo erakusketak bisitatzea. 
Kultura-praktika digitalak ez dituzte kultura-praktiketan sartzen. Erabilgarri dagoen 
denbora da praktikek gora edo behera egiteko faktorerik garrantzitsuena. Aitzitik, 
jardueren kostuak ez du eragin nabarmenik. Beste alderdi batzuek —hala nola 
lagunekin joateak, jarduerarekiko gogobetetzeak eta jarduerari buruzko informazioak— 
eragin positiboa dute praktika kulturaletan. 

Produktu eratorriak:
Buletin elektronikoa
Datuei buruzko azterketa 

ENPRESA-KONFIANTZAREN ADIERAZLEEN PANELA
Arte eta Kultura Industrien Enpresa Konfiantzaren Adierazleen seigarren inkesta 
egin da, Arteen eta Kultura Industrien enpresek negozioaren egungo egoerari buruz 
zer pertzepzio duten eta epe laburrean zer aurreikuspen dituzten ezagutzeko. 68 
establezimenduk parte hartu dute, eta nabarmentzekoa da panelaren edizio guztietatik 
bigarren baliorik handiena lortu duela Enpresa Konfiantzaren Adierazle Harmonizatuei 
dagokienez.

Aipatzekoa da panelean parte hartzen duten eragileek txosten pertsonalizatua jasotzen 
dutela, beren egoera zein den jakiteko, paneletako partaide guztien egoerari eta 
aurreikuspenei buruzko emaitzekin alderatuta.

Produktu eratorriak:
Buletin elektronikoa
Emaitzen txostena

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_kultur_ohitura_panel2019_5/es_def/adjuntos/boletin_habitos_culturales_resultados_5_2019.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_kultur_ohitura_panel2019_5/eu_def/adjuntos/kultura_ohiturak_panela_emaitza_txostena_5_2019.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_inkesta_aaii_2019_1/es_def/index.shtml
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/keb_inkesta_aaii_2015/es_def/adjuntos/Arte-eta-Industrien-EKA-ICE-Artes-e-Industrias-Culturales-I-2019.pdf
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Ikerketa kualitatiboak  2_
Politika kulturalen agenda markatzen duten gaietan sakontzeko egiten diren azterlanak dira. Gaien kataloga konfiguratzeko, planteamendu integral bat hartzen da, zeinak 
barnean jasotzen baititu bai alderdi sektoriala, bai bokazio publikorako politikak, behar kolektiboei eta interes orokorrari erantzuteko bideratzen direnak. 2019an, bi gai nagusi 
jorratu dira ikerketetan: kultura-eskubideak eta arteen arloko prestakuntza, gaikuntza eta garapen profesionala.

Eskubide kulturalen inguruan bi azterketa egin dituzte: alde batetik, gogoeta orokorra, eta bestetik, kulturaren arloko profesionalen eskubideen inguruko azterketa. 
Lehenengoan, kultura-eskubideek edukirik gabe ez geratzeko jaso beharko lituzketen gutxieneko konpromisoak planteatzen dira. Horien artean daude artisten lan-baldintzak 
hobetzeko neurriak. 

Kulturaren sektoreko prestakuntzari, gaikuntzari eta garapen profesionalari dagokienez, hiru azterlan landu dira: bata, EAEko goi-mailako arte-irakaskuntzari buruzkoa, eta, 
bestea, karrera artistikoen profesionalizazioari buruzkoa. Lehenengoan, goi-mailako arte-irakaskuntzen lege-esparrua aztertzen da, euren berezitasuna eta unibertsitateaz 
kanpoko goi-mailako izaera kontuan hartuta, eta, bigarrenean, sortzaileek egiten duten profesionalizazioranzko zirkuitua aztertzen da, prestakuntza amaitzen dutenetik 
zirkuitu profesionaletan sartzen diren arte. 

Azkenik, sektoreko eskaerei erantzuten dieten azterlanen artean, elkarlana hasi da Artekalerekin (Euskal Herriko Kale Arteen Elkartea), kaleko arteen itzulera soziala jorratzeko.

ESKUBIDE KULTURALAK
Eskubide kulturalak kultura-politiken nazioarteko agendaren parte dira. Azken hamarkadan, aurrerapen esanguratsuak lortu dira eskubide kulturalak garatzeko, NBEren barnean 
zein esfera akademiko, juridiko eta politikoetan. Gai honi buruzko gogoeta asko egin dira: irakurketa komuna da funtsean, baina ikuspegiak desberdinak aplikazioari dagokionez. 
Legegintza-arloan ere aurrera egin da. 

Txostenak begirada analitikoa eta propositiboa dauka. Analisiaren ikuspegitik, kultura-eskubideen errepaso historiko labur bat egiten da; esparru teorikoa definitzen da: nola 
eraikitzen diren, nola ulertzen diren eta zein diren oinarriak, eta bizitza kulturalean parte hartzeko eskubidean sakontzen da, eskubideen multzoaren nukleo gisa. Ikuspegi 
propositibotik, kultura-politiketan duten aplikazioari heltzen zaio, eta, amaitzeko, dekalogo bat ematen da, eskubide kulturalak gauzatu ahal izateko kontuan hartu beharreko 
funtsezko elementuak biltzen dituena. 
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Hezkuntzaren Europar Esparrua, Boloniako prozesuaren ondorioz eraikia, Europako 
begirada ezinbestekoa da pentsatzeko zein izango den ikaskuntza horien etorkizuna 
EAEn. Azkenik, ondorioetan, aditzera ematen da zein elementu nagusi kontuan hartu 
behar diren goi-mailako arte-irakaskuntzen egungo egoera ulertzeko eta, horrela, 
dituen erronkak identifikatzeko.

KARRERA ARTISTIKOEN PROFESIONALIZAZIOA
Artisten profesionalizaziorako trantsizioa, jarraitu beharreko ibilbidea eta dauden 
tresnak aztertzen dira, bekak eskuratzetik hasi eta karreren finkapenera eta 
aintzatespen profesionalera arte. Hala, azterlanak bi ikuspegi konbinatu ditu: batetik, 
profesionalizazioa jorratzen du, ibilbide gisa, eta, horretarako, gorabidean dauden 
artistek jorratzen duten bidea arakatzen du: lehen urratsetatik hasi, eta, bide horretan 
sarien bidezko aintzatespena, lehen erakusketak eta zirkuitu komertzialerako sarbidea 
lortuta, legitimaziora iristen diren arte, haien ibilbide artistikoaren berrespena erdietsita 
hainbat erakundetan parte hartuz (museoak eta bildumak, merkatu handia, jaialdi eta 
azoka nagusiak eta orkestra profesionalak); eta, beste alde batetik, ibilbide profesionala 
finkatzerainoko igarobide hori errazteko dauden tresnak aztertzen ditu, artisten eskura 
dauden laguntza-ereduak aintzat hartuta, hala nola beka-programak, ekoizpenerako 
laguntzak, egoitzak eta nazioartekotze-programak. 

KALEKO ARTEEN INPAKTU SOZIALA (ARTEKALEREKIN)
EAEko kaleko arteen sektoreko datuak biltzen ditu Artekalek bi urtean behin. Azken 
informazio-bilketa 2017koa da. Egiten ari diren azterketa kuantitatiboa bideratzeko 
eta, bereziki, analisi kualitatiboa egin eta haren bidez kaleko arteen inpaktu sozialean 
sakontzeko, Kulturaren Euskal Behatokiarekin harremanetan jarri da elkartea. Horrela, 
sektorearen egoeraren analisia, 2019-2020an egin beharreko jarduera produktibo 
eta ekonomikoari, enpleguari eta inpaktu sozialari dagokienez, bi erakundeen arteko 
lankidetza-prozesu bat izango da.

KULTURAREN PROFESIONALEN ESKUBIDEAK, ARTISTAREN 
ESTATUTU BERRIAREN ARGITAN
Kultura-politikek sortzaileen lan-baldintzak hobetzeko xedea dute, arreta berezia 
behar baitute sortzaileek; eta horixe da, hain zuzen ere, azterketa honen funtsa. Eusko 
Jaurlaritzaren 2022 Kultura Planak honako konpromiso hau hartzen du: “Sortzaileen 
lan-baldintzak hobetzea, prekarietateari aurre egiteko, esparru publikoan haien 
lanarekiko aitortza sustatuz, eta haien jardunaren berezitasuna fiskalitatean zainduz”. 
Bestalde, Artistaren Estatutuaren txostenaren inguruan Diputatuen Kongresuko Kultura 
Azpibatzordeak hainbat gomendio proposatu ditu, hiru alderdiren inguruan: fiskalitatea, 
batetik, laneko babesa eta Gizarte Segurantza, bestetik, eta prestazio publikoak eta 
jabetza intelektualeko eskubideengatik eta sormen-jarduerengatik jasotako diru-
sarrerak bateragarriak izateko bideak, hirugarrenik.

Azterlanak aurrekariak aurkezten ditu, arazoa eta aurretiazko lege-testuingurua 
laburbilduta, nazioarteko begirada barne; Diputatuen Kongresuko Kultura 
Azpibatzordearen gomendioak aztertzen ditu, eta horiek EAEn aplikatzeko aukera 
baloratzen du. 

GOI-MAILAKO ARTE IRAKASKUNTZEN EGOERA ETA 
ERRONKAK EAEN
Goi-mailako arte-prestakuntza funtsezko elementu bat da herrialde bateko kultura-
sisteman, eta sorkuntzaren eta bizitza kulturalaren motor modura jokatzen du. 
Ikerketaren hasieran, goi-mailako arte-irakaskuntzen lege-esparruaren hurbilketa 
bat egiten da, eta kuantifikatu egiten da zein den sektoreak EAEn duen errealitatea, 
eskaintza eta eskaria kontuan hartuz. Bigarrenik, hausnarketa bat egiten da bi eremu 
erabakigarriri buruz: irakaskuntza moten berezitasunak eta haien izaera goi-mailakoa 
baina ez unibertsitatekoa. Harrezkero, azaltzen da zer formula nagusi erabili diren 
goi-mailako arte-irakaskuntzak antolatzeko Europako beste herrialde batzuetako 
hezkuntza-sistemetan. Kontuan izanik zeinen garrantzitsua den goi-mailako 
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Komunikazioa3_
Kulturaren Euskal Behatokiak ezagutzaren transferentzia hobetzea du helburu. Hori izan ohi da ikerkuntzan eta ezagutzan aritzen diren erakundeen erronka komunetako bat. 
Kalitatezko informazioa eta hausnarketa sortzea bezain garrantzitsua da berori ezagutzera ematea. Horretarako, Behatokiaren Komunikazio Plana egin dute aurten. Komunikazio 
Plan horren ardatza kultura-eragileei behar duten hori eskaintzea da, azterketetarako eta datuetarako sarbidea erraztuz eta ezagutza hori guztia erakargarria eta erabilgarria 
izateko modua emanez. Azken batean, eztabaida sortu nahi da politika kulturalei dagozkien gaien inguruan.

Hedapenerako bide nagusia Kulturkaria hileroko buletina da. Buletin horrek argitalpen eta estatistikei buruzko berritasun nagusiak aurkezten ditu— bai propioak, bai beste 
eragile batzuenak—, eta sektorearentzat interesgarriak diren beste eduki batzuk ere badakartza.

Behatokiaren webgunea hobetzeko egiten ari den lana azpimarratu behar da, diseinu berri baten bidez produktuak ahalik eta modu intuitiboenean eta bizkorrenean aurkitu eta 
bertan dagoen edukien katalogoa deskubritu ahal izan ditzan jendeak.

Bestalde, beste erakunde batzuek sustatutako bilera eta jardunaldietarako gonbidapena jasotzen duenean, han izaten da Behatokia, eta prentsan duen presentzia ere areagotu 
egin da estatistiken emaitzak zabaltzearen ondorioz. 2019ko abendutik 2020ko urtarrilera bitartean, lau prentsaurreko deitu dira Donostian, Bilbon eta Baionan. Horietan, 
Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak eta Kulturako sailburuordeak kultura-partaidetzari eta arteei, kultura-industriei eta sormen-industriei buruzko estatistiken datu 
nagusiak eman dituzte ezagutzera.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-kebbehat/es/contenidos/recurso_tecnico/boletin_kulturkaria/eu_def/index.shtml
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