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• Prestakuntza 

• Profil profesionala 

• Harremanak erakundeekin 

• Barne eta kanpo komunikazioa 

• Koordinazioa eta kudeaketa orokorra 

 

LERRO ESTRATEGIKOAK: 

• Iraunkortasun ekonomikoa 

• Parte hartzea 

• Elebitasuna 

 

Horietaz gain, aurreko urteetako zehar lerroak mantenduko dira: 

Honako lerro estrategikoak jarraituko ditu ALDEEk 2019an: 
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Bazkideentzako zerbitzuak 

 

•  Batzarrak, konferentziak eta erakuske-

tak antolatu eta parte hartu. 

• Elkarteko kideentzat interesgarriak izan 

daitezkeen argitalpenak, araudiak e.a. 

erreproduzitu eta zabaldu. 

• Artxibozain, liburuzain eta dokumen-

talisten etengabeko prestakuntza profe-

sionala bultzatu. 

. 

Gizartearentzako zerbitzuak 

 

•  Gure egitekoaren ezaugarri sozialak balorean 

jarriko dituzten proiektuak bultzatu. 

• Erakundeen arteko lankidetza proiektuak 

sustatu. 

• Erakunde publikoek sustatutako proiektuetan 

gure ezagutzarekin lagundu. 

• Informazioaren inguruko alfabetatze-kanpainak 

zein bizitza osoko ikastaldiak bultzatu gure 

zentroetan, informazioaren kudeaketan  

espezializatuta gaudenez.    

 

Lanbidearen defentsa eta sustapena 

 

• Artxibo, liburutegi eta dokumentazio 

zentroetan lan egiten duten profe-

sionalen lan-baldintzak hobetu. 

• Euren egitekoak burutzeko beha-

rrezkoak diren konpetentzia profe-

sionalak eta teknikoak definitu. 

 LAN-LERRO IRAUNKORRAK 
 

    Goian aipatutakoaz gain, ALDEEk honako lan-lerro iraunkorrak jorratuko ditu: 

 

 

 

• Artxibo, liburutegi eta dokumentazio 

zentroekin zerikusia duten erakunde 

publiko zein pribatuekin informaziorako, 

harremanetarako eta ordezkaritzarako 

bideak sortu. 

• Lanbideak gizartean duen presentzia 

handitu. 
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1. PRESTAKUNTZA 

 Programazioa: gutxienez 14 prestakuntza ekintza aurreikusten dira urtean 

zehar, gaien aniztasuna,  gaurkotasuna eta merkatuaren eskakizun berriak 

zainduta. 

 Beste erakundeei eskainiko zaie prestakuntza. 

 Bazkideen parte hartzea: bazkideei ikastaroen gaien inguruan iritzia 

eskatuko zaie eta ikastaroak emateko aukera ere eskainiko zaie. 

  Elebitasunaren zaintza egingo da: 

 Ikastaroak euskaraz eskaintzeko ahalegina egingo da 

 Xenpelar Dokumentazio Zentroarekin landutako elkarlana jarraituko da 

dokumentazio jardunaldiak antolatzen lagunduz 

 UEU eta EWKEkin  landutako elkarlana jarraituko da Wikimedia lantegia 

antolatzen lagunduz. 

 
- Egitasmoa 2019 - 

1.1. Urteko ikastaro plangintza bazkideen parte hartzea bultzatuz eta 

eraginkortasunez aurrera eramatea 

 UEUrekin Informazio eta Dokumentazio Kudeatzaileen V. Bilkura: (behin 

behineko izenburua) “Liburutegi eta artxiboak: funtzionaritzatik haratagoko 

kontratazio markoa. Nolakoa da etorkizuna?”. 

1.2. Udako Euskal Unibertsitatearen Udako Ikastaroen 

barruan Jardunaldiak antolatzea 
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2.  PROFIL PROFESIONALA 

 Graduondoko titulua lortzeko aukerak aztertzen jarraituko da euskal 

unibertsitate publikoaren esparruan, edo ezinezkoa izango balitz, beste 

unibertsitateetan.  

 
- Egitasmoa 2019 - 

2.1.  UPV-EHUrekiko harremana eta Eusko Jaurlaritzaren 

konpromisoa berraztertzea.  

2.2. Profil  profesionala 

 Garai berrietara egokitutako profil profesionalaren definizioan 

sakonduko da.  

 Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa bilatuko da profil profesionalen 

dokumentua kontuan har dezan esparruko legediaren garapenean giza 

baliabideen arloan. 

  Profil profesionala ezagutzera emateko lanak burutuko dira. 

 Horretarako prestakuntza beharren azterketa sakona egingo da eta  

hirugarrengoekin lan egingo da (enplegurako zerbitzu publikoak, 

sindikatuak, e.a.). 
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3.  HARREMANAK ERAKUNDEEKIN 

 

• Erakunde hauekin harremanak mantenduko dira: 
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3.1. Arduradun politikoekin harremanak gauzatzea liburutegi eta artxibo 

politiketan eragiteko - Agenda 2030 

3.2. Erakunde ezberdinekin elkarlan eta ordezkaritza lanak 

• Banakako hitzarmenak sinatu CAAn egondako elkarteekin. Helburuetako bat: 

haiek antolatutako ikastaroetan ALDEEko bazkideek deskontuak izan 

ditzaten.  

• FESABID elkarteko zuzendaritzan ALDEE ordezkatuko da. 

• Euskadi Sarietako haur literaturako epai-mahaian ALDEE ordezkatuko da. 

• COVASED (Comisión de Valoración y Selección de Documentos) elkartean 

ALDEEren ordezkaritza mantenduko da. 

• Hainbat erakundeekin prestakuntza eta lanbidearen garapenerako 

elkarlanak gauzatuko dira. 

• Eusko Jaurlaritzaren Presidentzia eta  Gobernantza Sailarekin. 

Agenda 2030. 

• Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailarekin, artxibo eta liburutegietako 

politiken eta lege garapenaren inguruan. 

• Eusko Jaurlaritzaren Administrazio Publikoko Sailarekin, etorki-

zuneko gardentasunari eta informazioaren sarbideari buruzko 

legearen inguruan. 

• Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin, EAEko eskola liburutegien 

egoeraren inguruan. 

• Foru Aldundiekin, udal eta tokiko erakundeekin. 

• Artxibo eta liburutegietako politiketan eragiteko helburuarekin, 

Inno-basquerekin elkarlana eta profesionalen arteko topaketak 

antolatzeko beharra aztertuko da. 
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4. KOMUNIKAZIOA 

• Marka irudi berriaren aurkezpena. 

• webgune berria erabilgarria 2019ko bukaeran. 

• Sare sozialetako presentzia hobetu. 

• Komunikazio-bide berriak prestatzea. 

• Gure bazkide eta lankideek (erakunde zein pertsonek) gune eta marka 

berria barneratu ditzaten komunikazio ekintzen antolakuntza. 

• Gure bazkideak hobe ezagutu (bere behar, eskaerak…), lagungarriak izan 

daitezkeen kalitatezko edukiak eskaini ahal izateko. 

• Gure lan arloko beste erakunde eta lankideekin komunikazio 

ekimenetan elkarlanean aritu. 

• Berri buletina berreskuratu (maiztasuna zehazteke dago), gure 

bazkideek lan arloko gertaera eta berri nagusien laburpen bat izan 

dezaten. 

• Lan arloko berri, hobekuntza eta ekimenen segimendua egiten jarraitu, 

gure elkarkide eta lankideei ezagutarazeko. 

• Gure lan arloaren ikusgarritasuna hobetu dezaketen komunikazio 

kanpainak antolatu. 
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4.1. webgune berria 
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4. KOMUNIKAZIOA 

• Jasotako lan-eskaintzen berri emango zaie bazkideei. 

• EAEko lan-eskaintza berrien jarraipena egingo da medioetan, eta 

bazkideei helaraziko zaie. 

• Maizen jasotzen diren orientazio profesionaleko galderen erantzun 

orokorrak prestatu eta webguneko FAQetan eskegiko dira. 
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4.2. Lan-poltsaren eguneratzea 

• Jasotako galderei erantzuna eman eta eskarien aholkularitza bideratuko 

da. 

4.3. Bazkideekin harremana zaintzea 

5.  KOORDINAZIOA ETA KUDEAKETA OROKORRA 

• Barne antolaketan egokitzapenak egingo dira: 

 

 

5.1. Barne antolaketa eta kudeaketa prozedurak hobetzea 

• Fakturazio prozedura berriak ezarriko dira e-fakturazioan sakonduz. 

• Bazkideen kudeaketako datuak eta kudeaketa ekonomikoarenak 

sinkronizatzeko prozedurak ezarriko dira.  

• Dokumentuak elektronikoki sinatzeko prozedurak ezarriko dira. 
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6. ZEHARKAKO LERROAK 

• Kudeaketa orokorrean gastuak gutxitzeko ahalegina egingo da. 

• Erakundeen finantziazio lerroak zainduko dira. 

• Patrozinioen alorrean irekitako bidean sakonduko da. 
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6.1. Iraunkortasun ekonomikoa 

• Bazkideek ikastaroen antolaketan parte hartzeko aukera eskainiko da. 

• Lan-taldeetan parte hartzeko aukerak eskainiko zaizkie bazkideei. 

 

6.2.  Parte hartzea 

• Bilerak eta ekitaldiak elebitasunean bizitzeko aukerak zainduko dira. 

• Euskaraz antolatutako ikastaro eta jardunaldiak sustatuko dira. 

• Itzulpen hutsean oinarritutako elebitasunetik ihes egingo da. 

6.3. Elebitasuna 


