
                                                                                  
 

 

 

 

Publikoen garapena 

 

Nola eratzen dira publikoak kulturaren eta sormenaren sektorean? Zer 

estrategia erabili interes eta testuinguru sozioekonomiko desberdinak dituzten 

publiko motak erakartzeko eta atxikitzeko? 

 

Getxo Krea Pro-ren saioetako bat ildo horretatik joan da: audientzien 

azterketan eta prestakuntzan oinarrizko ezagutzak sortzea, proiektu 

propioetan aplikatzeko. 

 

Bertan, besteak beste, Europako testuingurua jorratu da: Europa Creativa-ren 

txosten baten bidez zer audientzia mota dauden aztertu da, eta zer egin behar 

den, estrategia egokien bidez, audientzia horien parte hartze eta inklusio 

handiagoa lortzeko. Txostena sarbide publikokoa da: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc36509d-19c6-

11e7-808e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110896301 

 

Hiru audientzia moten artean banatzen da, ondoren horiengana iristeko 

moduak aztertzeko: 

 

 Ohituragatiko audientzia: hezkuntza eta testuinguru 

sozioekonomikoagatik kultura bere nortasunaren parte moduan 

hartzen duen publikoa da. 

 Aukeraketa egiten duen audientzia: kulturarekin zerikusirik ez duten 

pertsonak, kultur ekitaldietara joan ohi ez direnak edo noizean behin 

joaten direnak, baina hori egitea eragozten dien arrazoi ekonomiko 

edo sozialik ez dutenak. 

 Ezusteko audientzia: nekez lor daitezkeen pertsonak, agian 

kulturarekiko axolagabetasuna edo etsaitasuna erakusten dutenak, 

gizarte-bazterketako faktoreengatik parte hartzen ez dutenak, hala 

nola hezkuntzagatik edo irisgarritasunagatik. Zaila izango da horiek 

parte hartzea, baldin eta ez badira berariaz publiko horri zuzendutako 

ekintzak antolatzen, nahita, eta denboran zehar jarraitutako 

neurriekin. 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc36509d-19c6-11e7-808e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110896301
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc36509d-19c6-11e7-808e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110896301


                                                                                  
 

 

Ikusten denez, publikoak garatzeko aldeko testuingurua sortzeko oinarrizko 

baldintzak sustatu behar dira. 

 

Publiko-tipologia bakoitzerako, eta azterlan horretan jasotzen den bezala, 

Kawashimak (2000) zehazten du erakartzeko eta sakontzeko eta zabaltzeko 

hainbat neurri sustatu behar direla. 

 

 Dagoeneko joaten direnentzat, gustua heztea proposatzen da, ikus-

entzuleak heztea, harago joan ahal izateko. Euren kultur kontsumoa 

dibertsifika dezaten. 

 Kulturak erakartzen ez dituen pertsonentzat –edo kultura 

kontsumitzeari utzi diotenentzat–, baina kontsumo hori eragozten 

duen gizarte-gairik ez dutenentzat, marketin hedatua proposatzen da, 

publiko horrek ikus dezakeen tokian audientzia zabalago batera iritsi 

ahal izateko. 

 Azkenik, egungo audientziaren antzeko profila ez duten pertsonekin lan 

egiteko, aldez aurretik artearekiko harremanik ez dutenekin, inklusio 

kulturala lantzen da, ikuspegi sozial batetik. 

 

 

Audientziaren beharrei erantzuteko formula gisa, pertsona horiek eskatzen 
dutenarekin bat datozen produktuak eta zerbitzuak batera sortzea planteatzen 
da, enpatia eta erabilgarritasun handiagoarekin diseinatu ahal izateko, batez 
ere normalean irisbiderik ez dutenentzat; izan ere, horrela zergatik galde 
dezakegu, eta nola ezabatu oztopo sozial horiek. 
 

 


