
Museoak eta historia eztabaidagarriak:
museoetan esanezina esatea 
“Iragana onartzea, denen etorkizun bat zeinupean begiratzeko lehen pausua da”  
 
ICOMek 2017ko Museoen Nazioarteko eguna ospatzeko aukeratutako 
gaiak, mundu osoan zehar ospatuko diren ekitaldi anitzei kobertura 
emango die. Hauen papera herrien arteko bake zentro bezala goraipatu 
nahi da, gizataldeen memoria suspertzeko, Historiaren materialtasuna 
ikusteko eta lehen aldiaren gaineko hausnarketak planteamendu kritiko 
eta zientifikoetatik egiteko tresna lagungarriak baitira, irudikatutako 
edo kontaketa interesatuengandik urruntzen direlarik.

Erakusketak, Burgoseko Museo de la Evolución Humana-k diseinatua 
eta ekoiztua, Atapuerkako multzo arkeologikoko Hezurren Leizean 
aurkitutako buru-hezurretariko bat ezagutzera eman nahi du. 
4 Buru-hezurra da hau (Agamenon ere deitua), neanderthalen 
aurrekoa, 430.000 urteko antzinakotasunarekin. Honen ikerketa 
Giza Eboluzioaren Historia ezagutzeko gakoa bihurtu da. Honekin 
batera, Euskal Herriko giza hezurrik zaharrena aurkezten da, 
Lezetxiki kobazuloko (Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa) humero bat.

Giza-ehunaren eta kokatuta 
dagoen paisaia kulturalaren 
partaide bezala, Arkeologik 
hiribilduko auzokide eta bisitariei 
bere iraganeko pusketak erakutsi 
nahi dizkie, Zazpi kaleetatik zehar 
abesti zaharrak abestuz, Bilboko 
Konpartsak eta Bilboko kantuzaleen 
elkarteak zuzenduta.

Atapuerca: 4 buru-hezurra 
 

Aldi baterako erakusketa

Bilbo Kantari
Maiatzak 13, 20:00
Topalekua: Kalderapeko (El Perro kalea, 1)

Maiatzak 18tik aurrera

Entrada gratuitaEntrada gratuitaEntrada gratuita

www.imd.icom.museum www.facebook.com/internationalmuseumday @ICOMofficiel

Museos e historias controvertidas: 
Decir lo indecible en museos
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Nazioarteko Eguna



Arkeologikoko erakusketa geletatik ibilaldi baten 
bitartez, orain dela urte batzuk gure iraganari 
buruz geneukan ikuspegiak eta Historia berri 
bat idazten laguntzen ari den arkeologiari 
esker eman diren aldaketak aurrez aurre jarriko 
ditugu. Euskaldunen historia biologikoari eta 
hauen isolamenduari buruz hausnarketa egingo 
dugu, baita beraien kristautasun goiztiarrari 
edo europar errito historikoetara eranste berantiarrari ere. 

6-12 arteko txikiek bere familiek lagunduta, ikusmen, 
dastamen, usaimen, entzumen eta ukimenaren bitartez, 
historian zehar gizakiek aurkitu dituzten zailtasunak aztertuko 
dituzte. Ondoren, egutegi bat egingo dute etorkizunean hartuko 
dituzten konpromisoekin eguneroko arazoak konpontzeko.

Pitxer urdin ilun bat ikusteko bisitaldi komentatua. Baltzola 
(Dima) haitzuloko material arkeologiko bildumaren barruan 
aurkitzen da, baina bere berezitasunak eta horren aparta izateak, 
bai gure lurraldean zein Kantauri inguruan, bere jatorriari eta 
benekotasunari buruz galderak planteatzen ditu. 

6-12 arteko txikiek bere familiek lagunduta, neolitoko biztanleen 
bizimodua ezagutuko dute  txotxongilo bat eratuz eta gure 
antzokian garai hartako eguneroko egoera bat antzeztuz.

 Arkeologia, 

 mitoak hausten  Zentzumenen bitartez 

 Baltzola haitzuloko Oinochoea
 
 (Dima)  Arkeotxotxongiloak

 

Maiatzak 13, 17 eta 19, 18:00 (euskaraz)
Maiatzak 16, 18 eta 20, 18:00 (gazteleraz)

Maiatzak 13 eta 20, 11:30 (elebiduna)

Maiatzak 13 eta 20, 13:15. (gazteleraz)
Maiatzak 14 eta 21, 13:15. (euskaraz)

Maiatzak 14 eta 21, 11:30. (elebiduna)

Bisita gidatuak Familiarteko tailerrak

Familiak

Familiak

Izen-ematea eta informazioa:
94 404 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eusPlaza mugatuak
Tailer eta bisitentzako aldez aurreko izen-ematea


