
Liburutegiak erakunde organikoak dira, eta, hortaz, krisiak dituzte, gaixotu egiten dira, 

ezjakintasunean eta malenkonian jausten dira, eta zaindu eta senda ditzagun erregutzen 

digute. 2008an, Juan March Fundazioko Liburutegia, 1975ean sortua, ohartu zen egungo 

baldintzek, inguruneak, teknikek, profesionalen prestakuntzak edo ikertzaileen eskakizunek ez 

zutela zerikusirik liburutegia sortu zenekoekin, garai hartan digital edo birtual moduko hitzek 

zientzia fikziozko film batetik ateratakoak baitziruditen. Hori ikusirik, gogoeta-, aldaketa- eta 

birdefinizio-prozesu sakon eta zaindu bat abiarazi zuen, urte batzuk igaro arte amaitu ez zuena. 

 

Antolamenduaren ikuspegitik, gaur egun, Juan March Fundazioko Liburutegia ikerketa 

sustatzeko zentro bat ere bada, erreferentzia-zerbitzuan lehentasuna ematen dielako 

ikertzaileei, eta liburutegi barruan ezagutza digitala antolatzeko ardatz berri bat garatu 

duelako erakunde osorako. Ardatz hori finkatzearen ondorioa datu digitalen laborategi bat 

(DataLab) izan da; bertan, Liburutegiak eta Fundazioko beste sail eta jarduerek sortzen duten 

eduki digitala aukeratu eta aztertzen da.   

 

Hortaz, Liburutegiak, ordura arte arreta kanpoko erabiltzaileengan jarri izan zuenak, bere 

ikuspegia zabaldu zuen, eta Fundazio osoak informazio espezializatuari, komisariotzari eta 

analisiari begira zeuzkan beharrei ere erantzuten hasi zen, zerbitzu horizontal eta zeharkako 

bihurtuta. Horrek ikusgaitasuna eta posizio estrategikoa eman dizkio erakundearen barruan.  

 

Zeharkakotasun hori egia bilakatu da Liburutegiko arte garaikidearen eta komisariotza-

ikasketen atalean, zeina antolatu baita Fundazioko interes bereziko helburuei eta gaiei 

erantzuteko, aldi berean lan eginez erakusketen zuzendariarekin, komisarioekin eta 

koordinatzaileekin, baldintza eta irizpide komunak adostu ditzaten, erabilgarriak izango 

direnak bai kanpoko erabiltzailearentzat, bai barne-ikertzaileentzat. Lankidetza horretan, 

Liburutegia komisariotza-eragile izan da, bai azalpenezko garapenetarako dokumentu-

bilaketan (edukien komisariotza), bai normalizazio eta komisariotza digitalean, zeina baita 

ezinbestekoa proiektu digitalak eraikitzeko.     

 

Komisariotza-harreman horren adibide batzuk dira Juan March Fundazioaren Todos los 

catálogos de exposiciones desde 1973 atari digitala, Interneten eskuragarria, edo ikerketaren 

sustapena erakusketa-proiektuetan. Azken horren adibide da Madrilen eta Malagan 

Genealogías del Arte, o la historia del arte como historia visual izenburupean egindako 

erakusketa, zeinetarako eraldatu baitzen 1936an New Yorkeko Museum of Modern Art 

museoan egindako Cubism and Abstract Art erakusketaren katalogoa, datu aztergarri 

bihurtuta, Alfred H. Barr MoMako zuzendariak arte garaikidearen sortzailetzat aukeratu zituen 

artisten azterketa kualitatiboa eta harremanezkoa egin ahal izateko. Liburutegia sailen 

jardueran txertatu dela erakusten duten beste proiektu batzuk honako hauek dira: Fundazioak 

antolatutako erakusketen artxibo historikoaren eta Fernando Zóbel margolariaren (Cuencan 

kokatuta dagoen Espainiako Arte Abstraktuaren Museoaren sortzailea) artxibo pertsonalaren 

kudeaketa, eta Fundazioko Erakusketa Sailaren eta museoen jardunak hainbat alderditan duen 

eraginaren azterketa, erabaki hobeak hartzeko.  


