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Helburua 

 
2007an sortutako Fernando Buesa Blanco 
Fundazioaren Dokumentazio eta Ikerketa 

Zentroaren helburu nagusia da 
terrorismoaren biktimen memoria eraiki eta 
ezagutarazteko dokumentuak bildu, editatu 
eta zabaltzea,  beren lekukotasunek duten 
garrantzia  azpimarratuz indarkeriarik gabeko gizarte berri batean. Terrorismoak 
eragindako egoeran oinarritzen da memoria hori, zeinak erreferentziazko 
dokumentuak jasoko baititu kontaketa bat osatzeko indarkeria terroristaren 
esanahiaren inguruan, eta beti ere biktimen ikuspuntutik. Horrela, asmoa da 
biktimen onarpen soziala bultzatzea, bide horretatik aldatu dadin Espainiako eta 
EAEko gizartearen bizikidetza politikoa, instituzionala eta baita ere hiritarren 
artekoa.  
 
Zentroak datu-base bat dauka, bertan sartuta edozein erabiltzailek kontsultatu ahal 
izan dezan hemeroteka digital bat eta bertan jasota dauden dokumentuak, batzuk 
Zentroaren beraren ikerketaren emaitza eta beste batzuk berriz beste erakunde eta 
hedabide batzuetatik jasotakoak. Bestalde, efemeride taula batzuk ere prestatu 
ditugu, talde terroristek Euskadin eta Espainian egindako atentatu guztien 
xehetasunak emateko, atentatu horiei buruz hedabideetan argitaratu ziren albisteen 
erreferentziekin batera. Albiste horiek, bestalde, gure Zentroko hemerotekan daude 
ikusgai.   
 
Albisteetan jasotzen da, besteak beste,  terrorismoaren biktimen esanahi politikoari 
eta ikusgarritasunari, biktimen testigantza pertsonalari eta terrorismoa etikoki, 
politikoki eta sozialki deslegitimatzen laguntzen duen orori buruz argitaratu dena. 
 

Informazio bilaketa 

 
Dokumentazio Zentroa erabiltzean, erabiltzaileak bi 
aukera izango ditu dokumentaziora sartzeko:  
 
 
1. Goitibeherako bilaketako barra erabiliz: lehenik, 
erreferentzi eremua egokitu behar da, Izenburua, 

Egunkaria, Hitz gakoa, Erakunde terrorista, data (urtea-
hilabetea-eguna) eta Tokia aukeratuz eta ikertu nahi 
den testua idatzi behar da (gertaeraren kokapena 
bilatzeko, “Hitz gakoa” eremuak udalerria adieraziko du 
eta “Tokia” eremuak berriz probintzia). 
 

 
2. Zentroak ezarritako indizeak erabiliz “Erakutsi honela” aukeran: Izenburua, 

Egunkaria, Hitz gakoa, Erakunde terrorista, Data eta Tokia. Horietako bakoitzean klik 
eginez gero, dokumentalistak indize horretan sartutako banakako erreferentziak 
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irekitzen dira eta, erreferentzia horrekin bat datozen dokumentuen arabera, 
kontsultatu nahi den dokumentua zehaztu beharko da.  
 

Dokumentuak kontsultatzeko  

  
Dokumentu bat baino gehiago daudenean, goialdean  posible izango da aurreratzea, 
zenbaki hurrenkeran, ikusi nahi den orriraino, eta, behealdean, aukera dago 
zehazteko ikusi nahi ditugun orrikako erregistroak, hau da, 15, 30, 45 edo 75, 
hurrenez hurren.  
 
Artikulu bakoitzaren edukia jakiteko, ikus artikuluaren deskripzioa, kurtsorea 
dokumentu bakoitzaren izenaren gainetik igarota.  
 
Interesatzen zaizun artikulua aukeratu ondoren, PDF formatuan agertuko zaizu. 
Hortik aurrera, programak dituen baliabideei esker aukera izango duzu testua zeure 
gustura  handitu, txikitu, gorde nahiz inprimatzeko.  
 
Amaitzeko, gure helburua sistema hobetzen jarraitzea da eta Zentro Birtualean 
dokumentazio gehiago sartzen jarraitzeko asmoa dugu. Hobekuntza horien bidez, 
kontsultarako dokumentu digital gehiago edukitzeaz gain, Fernando Buesa Blanco 
Fundazioaren Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren helburuak lortuko lirateke: 
kontakizun egiati eta zorrotz bat eraikitzea eta bere bitartez biktimen memoria 
justiziaz eta duintasunez agertu eta iraunaraztea. 
  
Dokumentazio Zentroak egoitza fisiko bat dauka  Fundazioaren lokaletan (Gasteizko  
Los Herrán kaleko 46C behean). Egoitza hori beti dago zabalik publikoarentzat eta 
bertan egiten da artxiboen ikertze, aukeratze eta editatze lana. 
 

 


