
 
 
 
 

 
BIZKAIKO PROBINTZIAKO AGIRITEGI HISTORIKOAN SARTZEKO ETA KONTSULTAK 
EGITEKO ARAUAK 

 
1. Kontsulta aretoko dokumentuak kontsultatzea doakoa da; horretarako, 
nortasun agiri bat aurkeztu behar da eta Agiritegiko Idazkaritzan 

eskuragarri dagoen inprimakia bete. 

 
2. Kontsulta aretora honako objektu hauek soilik sar daitezke: 

arkatzak edo portaminak, grapatu edo josi gabeko orri solteak 

(folioak, plegu-laurdenak, fitxak eta abar) (gehienez ere bost ale) 
edo/eta ordenagailu eramangarriak, babes-zorrorik gabe. 

Horrenbestez, ezingo da sartu poltsarik, diru-zorrorik, karpetarik 

(tamaina eta forma guztietakoak), karpeta-zorrorik, koadernorik edo 

liburu propiorik, aretoko langileek horiek sartzeko berariazko 

baimena eman ezean. 

Zentroak erabiltzaileen eskura jarritako armairuetan utzi beharko 

dira objektu horiek. Aretoaren sarreran daude armairuok. Berokiak ere 
aretoaren sarreran dauden esekitokietan utziko dira. 

Debekatuta dago objektu pertsonalak, edariak eta janaria sartzea. 

Aretoan eskuragarri dauden ordenagailuak kontsultak egiteko eta 

Agiritegiko dokumentuak eskatzeko bakarrik erabili ahalko dira. Ez 

da beste erabilerarik baimenduko, ez eta USB atakak erabiltzea ere. 

 
3. Aretoan sartu baino lehen telefonoak deskonektatu edo isilean jarri 
beharko dira, eta debekatuta egongo da areto barruan telefonoz hitz 

egitea. 

 
4. Gainerako ikertzaileei zor zaien errespetuagatik, areto barruan 
isilik egon beharko da. Agiritegiko langileei kontsultaren bat egin 
nahi izanez gero, gainerako ikertzaileen jarduera ez oztopatzen 

saiatu beharko da. 

 
5. Teknikariek argibideak emango dizkiete ikertzaileei Agiritegian 
gordetako funtsei buruz eta deskribapen tresnen erabilerari buruz. 
Tresna horiek, bai eskuz erabiltzekoak nahiz informatizatuak, edonork 

erabil ditzake, ezin dira mailegatu ez eta erreproduzitu ere; halaber, 

Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onesten duen 

apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren babespean 

daude. Tresna horiek erabiltzen direnean, zehatz-mehatz errespetatuko 
da horien kokalekua. Fitxak edo zedulak ez dira inolaz ere 

erretiluetatik aterako. 

 
6. Kontsultatzen den dokumentazioaren ordena errespetatu beharko da. 
Egon daitezkeen loturak zeuden bezala utzi beharko dira dokumentazioa 

kontsultatu ostean, eta kontu handiz ibili beharko inolako kalterik 

ez eragiteko. 



 

 
 
 
 
 

7. Erabiltzaile batek ezingo du aldi berean instalazio unitate bat 
baino gehiago kontsultatu. Dokumentu unitate bakoitza ezingo dute 
aldi berean erabiltzaile batek baino gehiagok kontsultatu; halaber, 

dokumentu unitatea ezingo da erabiltzailearen mahaitik mugitu, 

berau itzultzeko ez bada. 

 
8. Dokumentuek konpondu ezinezko kalterik jasan ez dezaten, ezingo da 
dokumentuen gainean inolako objekturik jarri. Hori dela eta, 

debekatuta dago dokumentuak kalkatzea, horien gainean oharrak 

idaztea, norbera dokumentuen gainean jartzea eta idazteko erabiliko 

diren paperak gainean ipintzea. Dokumentuetan ezin da markarik utzi, 
ez eta objekturik sartu ere. 

Erabiltzailea izango da kontsultatutako edo hartutako dokumentuek 

jasandako kalteen, galeren edo mozketen erantzulea (Zigor Kodearen 

azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoaren 323. eta 324. artikuluak). 

 
9. Tamaina handiko liburuak edo azaleztatutako dokumentuak 

irakurtzeko atrila erabiliko da, eta, horiek hobeto kontserbatze 

aldera, ez dira indarrez irekiko. Aretoko langileek emandako aholkuei 

jarraituko zaie beti. 

 
10. Kontsulta amaitu ostean, erabiltzaileak aretoko arduradunari 

itzuliko dizkio dokumentuak. Guztiz debekatuta dago dokumentuak eta 
liburuak kontsulta aretotik ateratzea, erreferentziazkoak barne. 

 
11. Kontsultatutako dokumentazioa erreserbatu nahi duenak aretoko 

langileei jakinarazi beharko die. Ezingo dira hiru agiritegi unitate 
baino gehiago erreserban izan, ikertzen ari dena barne. Liburutegi 
osagarriko bolumenak agiritegiko unitate gisa hartuko dira ondorio 

horretarako. Astebetez erabili ez den agiritegiko unitate oro 

gordailuratu egingo da, eta berriro kontsultatu nahi izanez gero, 

berriro eskatu beharko da. 

 
12. Gehienez ere zazpi eguneko aurrerapenarekin egin ahalko dira 

erreserbak, eta dokumentuak kontsultatzeko eguna eta ordua zehaztu 

beharko dira. Erreserba bertan behera utziko da adostutako ordutik 30 
minutu igarotzen direnean. 

 
13. Aretoa ixteko hamabost minutu baino gutxiago geratzen badira, ez 

da eskaerarik onartuko. 

 
14. Dokumentuen kontsulta mugatzeko eskubidea izango du Agiritegiak, 
honako arrazoietan oinarrituta: kontserbazio arrazoiengatik, izaera 

pertsonaleko datuak babesteko, lan teknikoak egiteko edo dokumentuak 

beste euskarri batean erreproduzituta daudelako (Espainiako Ondare 

Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 62. artikulua). 



 

 
 
 
 
 

15. Dokumentuak erreproduzitzeko eskaerak aretoko langileek emandako 
eredu normalizatuaren bidez egingo dira, eta dokumentuen kontserbazio 

egoeraren menpe egongo dira. 

 
16. Agiritegiko liburutegi osagarriak ez du sarbide librerik, eta 
bertako funts bibliografikoa kontsultatu ahal izateko, eskaera bat 

egin behar da. 

 
17. Kontsulta areto barruan gorabeherarik gertatzen bada, langileei 
jakinaraziko zaie, isiltasuna gorde dadin. 

 
18. Agiritegiko langileek emandako argibideak edo arauak betetzen ez 
badira, erabiltzaileari ez zaio kontsulta aretoan sartzen utziko. 
Indarrean dagoen zehapen araudia aplikatuko da ondare dokumentalaren 

kontserbazioa edo osotasuna arriskuan jartzen duen edozein 

jokabideren aurrean. 

cualquier conducta  que  ponga  en  peligro la conservación e 

integridad del patrimonio documental.    

 


