
    “Museoak ardatz kultural bezala: tradizioen etorkizuna” goiburu 
pean, Museoen Nazioarteko Eguna ospatu egiten da.  Bertan, ko-
munitateetan kultura-zentro eta aktore aktibo gisa museoek duten 
rolak erakustea dugu helburu. Honela, Arkeologi Museoak, bere X. 
urteurrena delarik, ekintza desberdinak antolatu ditu bere inguruan 
dagoen komunitateari hurbiltzeko nahian.                                         
   Hau lortzeko, gure historia modu desberdinean erakustea bai-
no modu hoberik ez dago: bai gure hiria sortu zen Zazpi Kaletan 
abesten, edo ta baita, gure gizartea historian zehar bizi izan dituen 
aldaketak isladatzen dituzten aztarnak gordetzen diren museoaren 
barruan ere.           
      Gainera, tailer eta bisita gidatu desberdinen bitartez, etorkizuneko 
belaunaldiei eta gaur egungo publikoari, iragana ezagutzea, gero nahi 
dugun etorkizuna eraikitzeko, zein garrantzitsua den azalduko diegu.

MUSEOAK ARDATZ-
KULTURALAK:       
         
TRADIZIOEN ETORKIZUNA    

Entrada gratuitaEntrada gratuitaEntrada gratuita

Museoen Nazioarteko 
      Eguna 2019

MAIATZAK 18
Ate Irekiak                

MAIATZAK 11,19 
Doako Ekintzak

Izen-ematea ta informazioa:
94 404 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eus
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ARKEOLOGIA EGUN BATEZ (elebiduna)

Umeek eta beren laguntzaleek arkeologi aztarnategi batetan induskatu 
egingo dute eta bere baitan harrizko tresnak, zeramika zatiak, anima-
lien aztarnak, eta abar aurkituko dituzte. Gero, aurkikuntzaren lekua 
identifikatu, aztarnak katalogatu eta paketatu egingo dituzte azkenez 
museoaren biltegietan gordetzeko.      
          
Eguna eta ordua:

Maiatzak18 Larunbata
11:30tik 13:00tara

6-12
urte

6-12
urte 

helduak

     PIZTIEN ARTEAN (elebiduna) 
         
Umeek eta beren laguntzaleek orain dela 20.000 gure arbasoekin bate-
ra bizi izan ziren animaliak ezagutuko dituzte, lehoi, hartz eta hiena ale 
bezalakoak, bizi izan ziren ekosistemak berreginduz ere.   
         

Eguna eta ordua:

              Maiatzak 19 Igandea  
      11:30tik 13:00tara

Plaza mugatuak
Bisita ta tailerrak: aurretiko izen-ematea

         
BILBO KANTARI (Euskera)     
         
                Arkeologi Museoak, laugarren urtez, inguruko gizarte sa-
rearen atal bezala eta gure iragana bide berrien bitartez hedatu nahian, 
Bilboko Konpartsak eta Bilboko kantuzaleen Elkarteekin batera abestuz 
eta baita gure gidarien historioen bidez, Bilboko iragan zatiak erakutsi 
nahi diegu bilbotar eta kanpotar bisitari guztiei.    
                                                                                                   
Eguna eta ordua: Maiatzak 11 Larunbata: 20:00tan    
ELKARGUNEA: Kalderapeko (El Perro kalea, 1) 
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ARKEOLOGIA, MITOAK HAUSTEN    
              
Arkeologi Museoaren gelen barne egiten den bisita, orain dela urte bat-
zuk gure iraganari buruz geneuzkan ikuspuntuak arkeologiari esker nola 
aldatu diren erakutsiz. Museoak elemento estatikoak ez dira ezagutzaren 
bultzatzaileak baizik. Honela, euskal herritarren historia biologikoaren, 
beren kristaututasun laisterraren eta europear erritmo historikoetan 
beranduko sartzearen inguruan hausnarketa egingo dugu.    
                 

Eguna eta ordua:         
Maiatzak 18 larunbata       
17:00tik 18:00tara       
                   
          
          
          
          
          
MUSEOA AZTARNAZ AZTARNA

Kobeagako arkulari-eskumuturrekoa (Ispaster, Bizkaia) 
         
Normalean Arkeologi Museoaren biltegietan gordetzen den pieza bati 
buruzko visita gidatua. 4.000 urte dituen aztarna berezia da Ispasterreko 
Kobeaga ehorzketa-haitzuloan aurkitutako arkulari-eskumuturrekoa. Bai 
ehizean bai aukarien kontra, arkurlariek geziak jaurtitzerakoan bere be-
soak babesteko erabiltzen zutena. Hau, Kalkolito izeneko kultur garaiako 
beste zenbait aztarnekin agertu zen: palmela punta, aizkora leun bat, silex 
xafla bat,  hezur-ale batzuk eta lurrontzi zati batzuk ere.   
          
   

ARTEA HISTORIAURREAN      
         
Bizkaiko hiru haitzulo garrantzitsuenetarikoen barneko (Ventalaperra, 
Armintxe eta Arenaza) bira birtuala.  Haien hormak gordetzen dituz-
ten adierazpen artistiko bezala, oreinak, zaldiak, lehoiak, hartzak edo 
ahuntzen irudikapen harrigarriak ezagutuz. Gainera, gure arbasoek utzi 
zituzten jatorrizko lehen artelanak ikus ditzazkezu, hala nola, zintzilikari, 
ezpata, azagai edo eta animali edo irudi geometrikoez apaindutako kol-
pekariak bezala.

Eguna eta ordua:         
Maiatzak 18 larunbata:       
18:15tik 19:15tara

Eguna eta ordua:

            Maiatzak 18 larunbata:  
     13:15tik 13:50tara (euskera)

              Maiatzak 19 Igandea:  
         13:15tik 13:50tara  (gaztelania) 
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LEHOIAK ELURRETAN    
        
Nahiz eta bitxia iruditu, orain dela milaka urte, Goi Pleistoze-
no garaian (126.000 y 11.700 urte bitartean) gure lurraldeko 
mendi ta haranetan lehoien taldeak bizi izan ziren, ale horiek 
gaur egungokoak baino haundiagoak zirelarik.                          
        
Iberiar Penintsulan aurkitutako osoena den Arrikrutzeko Le-
hoiaren (Oñati, Gipuzkoa) eskeletoarekin batera, bere garaiko 
beste haragizale batzuen aztarnak aurkituko ditugu erakusketan, 
hala nola, Askondo kobazuloko (Mañaria, Bizkaia) hartz gare-
zurra, Pagolusieta leizeko (Zeanuri, Bizkaia) beste hartz bate-
na, edo ta Carrion-eko aztarnategian (Pinilla del Valle, Madrid) 
aurkitutako hiena ale heldu batena ere.    
                             
Gure arbasoak pizti hauen edertasunez liluraturik eta euren 
kemenaren berdur zirelarik zenbait lekutan irudikatu zituzten, 
Isturitz kobazuloan (Benafarroa, Atlantiar Pirineoak) aurkitu-
tako  estatuatxo txiki bezalakoetan edo eta Santimamiñe, Atxu-
rra, Armintxe edo Arenaza kobazuloetako hormetan bezala ere.  

         


