
Kultur ondare digitala kudeatu eta zabalduz! 

OndareBideak 



Ondare digitalaren kudeaketarako plataforma interaktibo eta 
kolaboratiboa eskaintzen du: 
• Erakunde ezberdinen eduki kulturalen bilgune den  museo 

digitala.  
• Erabiltzaileek zein erakundeek parte hartuko dute edukien 

sorkuntzan.  

OndareBideak. Nor gara gu? 

Bisitatu (kontsultatu) Interpretatu (ibilbideak) 
Elkarreragin 

(bozkatu, partekatu,…) 



WiH. Objetivos 

OndareBideak edukien irisgarritasuna hobetu nahi du, ondare 
kultural eta naturalaren ikusgarritasuna handituz. 
 
Ondare digitala ezagutu, erabili eta interpretatzeko modu 
berritzaile bat eskaini nahi du, erabiltzaileak ondare horren 
eragile aktibo eta dinamizatzaile bihurtuz. 

OndareBideak. Helburuak 

Ondarea ikusi bai, baina ez bakarrik. 
Ondarea geure egin behar dugu eta, 

bere bidez, gure istorioa kontatu. 



OndareBideak. Ardatzak 

OB Red 
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WiH. Objetivos 
OndareBideak. Ardatzak 

1. Plataforma teknologikoaren garapena 

 Software librearekin garatua, eskuragarria eta berrerabilgarria. 

 Aniztasun linguistiko eta kulturalean oinarrituta (erakundeak eta edukia). 

 Bisualki erakargarria, berritzailea eta sormenezkoa. 

Erronkak: 

 Ondarearen interkonexioa  Antzeko edukien proposamena 

 Eduki eleaniztunaren kudeaketa  Bilatzaile semantiko eta hizkuntza artekoa 

 Edukien aberasketa  Wikifikazioa 

 Ondarearen geolokalizazioa 



WiH. Objetivos 
OndareBideak. Ardatzak 

2. Ondarearen kudeaketa: erakundeak eta edukia 
 Ondare sarea 

 Erakunde ezberdinen interkonexioa 

 Sareen zabaltze eta sendotzea 

 Ondare eduki anitzak  

 Metadatuen estandarizazioa eta berrerabilpena 

 Datuen aberasketa eta integrazioa 



WiH. Objetivos 
OndareBideak. Ardatzak 

3. Parte-hartzea eta dinamizazioa 

• Erakunde eta hiritarren inplikazioa eta parte-hartzea: 

 Bere kezka, interes edo bizipenekin zerikusia duten ibilbideak sortu 

 Eduki eta ibilbideak bozkatu, komentatu edo partekatu 

 Edukiak gehitu 

 Ibilbideak errealitatean gauzatu 

Ondarea hiritarrei gerturatu nahi diegu, 
ezagutu, erabili, zabaldu eta zaindu dezaten. 



WiH. Objetivos 

Beraz, nori zuzenduta dago OndareBideak? 

OndareBideak. Publikoa eta erabiltzaileak 

Publiko orokorra 

Ikasleak 

Turistak 



WiH. Objetivos 
OndareBideak. Sarea ehunduz… 



WiH. Objetivos 

Lantaldea eta kontaktuak: 
 

 Iñaki San Vicente (Elhuyar Fundazioa): i.sanvicente@elhuyar.eus  

 Amaia Cuende (Eusko Ikaskuntza): amaia.cuende@eusko-ikaskuntza.eus 

 Arantxa Otegi (IXA taldea): arantza.otegi@ehu.eus 

OndareBideak. Zure zai gaude! 
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