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Kultura Departamentuak Museoen Jardunaldi Teknikoa ireki du eta
"ideiak eta esperientziak partekatzea" du ardatz, etorkizuneko
erronkei heltzeko
Estatu osoko 193 profesionalek parte hartu dute ekitaldian, eta Ignacio Apezteguía Kultura zuzendari nagusiak
nabarmendu duenez, udan museoetara joaten diren bisitarien aurreko datuak 2019koen antzekoak dira
Astelehena, 2021ko Irailaren 20a

Estatu osoko 193 profesionalek parte hartu dute ekitaldian, eta Ignacio
Apezteguía Kultura zuzendari nagusiak nabarmendu duenez, udan
museoetara joan diren bisitarien aurreko datuak 2019koen antzekoak
dira

Kulturako zuzendari nagusiak,
Ignacio Apezteguia, hasiera eman
dio jardunaldiari.

Ignacio Apezteguía Nafarroako Gobernuko Kultura zuzendari nagusiak
"gure herrialdeko museoen lana" nabarmendu du Nafarroako Museoan
egindako inaugurazio ekitaldian. "Uda honetako bisitarien datuek
2019ko udara hurbiltzen gaituzte". Apezteguíak azpimarratu ditu
"eraikinak eta instalazioak egokitzeko ahaleginak eta programa
publikoak pandemiaren ondoriozko egoerara egokitzean eta
kulturarentzat erreferentzia izan diren webguneen, sare sozialen eta
bideo-kanalen bidez online formatuko jardueren eskaintzaren aldeko

apustua".
"Ekintza horiekin lortu zen, neurri handi batean, bere publikoarentzako kalitatezko programazio baten
eskaintzari eustea eta, bestetik, kultur sektoreko profesionalen kontratazioa izatea. Baina ziur nago lortu zena
etorkizun oparoa proiektatzeko funtsezko oinarria sortzea izan zela, eta gaur hastea espero dut, museoen
sektorearen erronkei heltzeko ideiak eta esperientziak partekatuz", esan du.
Inaugurazio ekitaldian, Nafarroako museo eta bilduma museografiko iraunkorrei eskainitako ikus-entzunezko
pieza bat proiektatu da, Iñaki Alforja Sagonek Museoen Zerbitzurako egindakoa.
Lan honetan, Nafarroako museoetako eraikin eta bildumen aniztasunaz eta aberastasunaz gain, bertan lan
egiten duten pertsonen lana eta ekipamendu horiek beren komunitatearen eta lurraldearen garapen
ekonomiko eta sozialari egiten dioten ekarpena ikusarazi nahi dira.
Jardunaldiaren ekimena Foru Komunitateko museoen sektorearen kudeaketaz arduratzen den Museoen
Zerbitzutik sortu da. Azken urteotan, Kultura Ondarearen edukiak erakusten dituzten ekipamenduak
identifikatzeko eta ezaugarritzeko lana egiten ari da, lurraldean duten eginkizuna zehazteko, museo-politika
eraginkor bat diseinatzeko.
Kultura eta Kirol Ministerioaren Espainiako Museoen Behatokia eta Aquitaine proiektua. Nafarroako
Euroeskualdeko EUS erakundeak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nouvelle Aquitainek jardunaldiaren
antolakuntzan parte hartu dute, eta Carmen Jiménez izango da bertan, Estatuko Museoen Zuzendariordetza
Nagusiaren ordezkari gisa. Azken horrek inauguratu du ekitaldia, Kulturako zuzendari nagusiarekin batera.
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Susana Irigaray, Ignacio Apezteguía eta Carmen Jiménez.

Nafarroako Gobernua Karlos III.na etorbidea 2, beheko solairua 31002 Iruña Tel. +34 948 012 012 | info@navarra.es

