
ERAKUNDEAREN DATUAK  

1. Erakundearen izena: Guggenheim Bilbao Museoa 

2. Sektorea: zerbitzuak 

3. Langile kopurua: 96 

4. Webgunea: https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Arte modernoa eta garaikidea bildu, zaindu eta ikertzea, eta 

Artearen Historiaren testuinguruan ikuspegi desberdinetatik eta 

publiko zabal eta anitzarentzat ikusgai jartzea, Guggenheim 

Museoen Sarearen funtsezko osagai eta Euskal Herriaren 

bizitasunaren sinbolo den aldetik arkitekturaren obra 

enblematikoaren esparruan artea eta adierazten dituen baloreak 

ezagutarazten eta arteaz gozatzen lagunduz. 

Guggenheim Bilbao Museoa nazioarteko museo sare batean 

barruan jarduten duen kultur-erakundea da. Sarean lan egitearen 

sinergiez onura hartzen du museoak, bildumak eta bestelako 

baliabideak partekatzen ditugulako eta proiektuak elkarlanean 

taxutzen ditugulako; betiere, egoitza bakoitzak bere nortasun 

banakoa galdu gabe. 

Harremanetarako datuak  

Solaskidearen izen-abizenak: Nerea Virto Gabilondo 

Helbide elektronikoa: NVirto@guggenheim-bilbao.eus 

Telefonoa: 944359027 

  



 

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: Bisitariek nahiz Babesle eta Lagunek jasotzen duten informazio 

guztia euskaraz 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

Bisitariek museoan bertan nahiz baliabide digitalen bidez 

jasotzen dituzten irakurtzeko nahiz entzuteko mezu guztiak hiru 

hizkuntzetan daude, euskara lehenetsita. 

Errotulu gehienak euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez daude, 

ordena horretan idatzita. 

Aretoetan azalpenak ematen dituzten testu guztiak euskaraz 

ere, duela urte batzuk frantsesez ere bai. Entzuteko gidak ere 

euskaraz eskaintzen dira beti. 

Museoaren webgunea, dendako webgunea eta web 

korporatiboa euskaraz ere badaude. Webgunearen kasuan, 

euskaraz gain, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez dago, eta 

beste 7 hizkuntzatan oinarrizko informazioa. Web 

korporatiboaren kasuan, euskaraz gain, gaztelaniaz eta 

ingelesez dago.  

Sare sozialetan gaztelania eta ingelesa dira da nagusi, baina 

plazaratzen diren mezuen artean euskaraz joaten dira batzuk ( 

XXX % ). 

EAEko komunikabideetara bidaltzen diren prentsa oharrak, 

prentsa dosierrak eta publizitatea euskaraz eta beste 

hizkuntzetan egiten dira beti. 

Museoaren Lagunek, Babesleek eta Jarraitzaileek jasotzen 

dituzten eskutitzak, eNewsak eta bestelako komunikazioak 

euskaraz jasotzen dituzte. 

2016tik argitaratzen diren katalogoen testua euskaraz ere 

argitaratzen da. Aurretik ere euskal artisten katalogoak ele bitan 

argitaratzen ziren. 2016 aurreko bestelako katalogoen testu 

aukeratuak euskaraz Artitzen daude itzulita nahi duenarentzat 

eskuragarri. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

(Hemen itsatsi tresna/dinamika/praktikaren irudiak, dokumentuak, grafikak, eta abar.) 

Alice Neel 

testuak.pdf
 

Liburutegia 

ordutegia.pdf
 

Puppy 

kanpaina.pdf

Prentsa 

dosierra-Motion_EU2.pdf

POhUrarenekologia

k_EU.docx

Txartela Neel 

AT.pdf

Lagun 

fundatzaileak.pdf
 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu


 

 

https://tienda.guggenheim-bilbao.eus/eus 

 

 

https://tienda.guggenheim-bilbao.eus/eus


 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/museoari-buruz 

 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/eu/museoari-buruz


 


