
Fermin Leizaola Calvo. Donostia 1943. Etnografoa, Ondare Materialen aditua. Aranzadi Zientzia 

elkarteko Etnografia saileko Zuzendaria . Eusko Ikaskuntzako etnografia saileko partaidea. 

Sociedad de Estudios Vascos–eko partaidea, Donostiako San Telmo Museoko Patronatuko 

partaide izan zen, baita ere, Donostiako Okendo Etxekoa. Principe de Viana Instituzioko kide 

laguntzailea , Real Sociedad Bascongada de Amigos del País-eko supernumerarioa. 1967tik 

1988 arte Etniker Taldearen (Gipuzkoako atala) idazkaria izan zen, non,  Jose Miguel de 

Barandiaranek zuzenduta,  Atlas Etnográfico de País Vasco  argitaratu zuten. 

1975ean “Jose Miguel Barandiaran” Ikerketa Lehen saria eman zioten <Euskalerriko Artzainak> 

liburu eta lanarengatik. 2009an, Gipuzkoako Foru Aldundiak dituen  balore historiko-artistiko 

eta etnografikoko  piezen bildumak   eta eskuratutako ondarearen zaintza, dokumentazioa, eta 

egindako zabalkundeagatik eta, hauek gordetzeko egindako Gordailu proiektuagatik, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara sailak <Ondare> saria eman zioten.  

<Euskalerriko Atlas Etnolinguistikoa> E.A.E.L.-en koordinatzailea Donostia 1983, 1. Atala, 1990, 

2. Atala. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak gauzatu “Zaharkinak” izeneko proiektuaren egile, koordinatzaile 

eta zuzendaria, Aranzadi Zientziako Elkarteko Etnografia Saileko izenean, Diputazioaren 

beraren babesaz eta zenbait udal eta partikularren esku hartzeaz. Hauek, beren jabegoak diren 

objektuak uzten dituzte denbora baterako, katalogatu eta, ondoren, erakutsiak izateko. Lehen 

proiektua, 1989an, zegokion erakusketarekin batera Andoainen egin zen. Ondoren beste 16 

egin ziren. 17 proiektu hauetan 24.000 objektu etnografiko   jaso eta erakutsi ziren. Ia 

gehienen  fitxa, argazki eta neurriak  hartu ziren. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren aginduz, Gipuzkoako toponimia orri katrastalak 1:500 neurrian 

proiektuaren  zuzendari eta egilea. 

Aranzadi Zientzia Elkarteari Gipuzkoako Foru Aldundiak aginduz, Gipuzkoako  Enirio-Aralarko 

mendi komunalen   Antolamendu Proiektuaren artzaintzari dagokion atalaren partaide eta 

idazlea izan da. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak egindako Euskal Hiriburuetan Zehar  proiektuaren 

kolaboratzailea. Donostia eta Iruñeko gida txikien idazlea. 

Baserri, borda, ontziola eta galdutako edo galtzear zeuden  lantegietako objektuak mantendu, 

eta balorea ematen lagundu du Leizaolak. 

Ikertzen 1964an hasi zen. 

Posta elektronikoa: f.leizaola@gmail.com 

 

IKERKETA LERROAK 

 Tradiziozko artzaintza 

 Tradiziozko bizimoduak 

o Mendiko nekazaritza eta artzaintza estentsiboa 
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o Artzainen elikadura tradizionala 

 Herritarren erlijiozkotasuna 

o Disko formako estela edo hilarrien ikerketa 

o Ehorzte hilarriak 

o Magiko erlijioso gisa erabiltzen diren babes elementuak 

 Ondare Kulturala 

o Artisautza 

 Kaikugileak 

 Uztagileak 

 Koilaragileak. 

 Aiztogileak 

 Zaharkinak 

o Euskal Herriko Altzari Ondarearen Gipuzkoako inbentarioa. 

 Bertako arkitektura 

o Garaiak 

o Harri lehorrez eraikitako ganga faltsuko txabolak ‘arkue’ eta tumularrak 

deiturikoak 

 Etnolinguistika 

o Toponimia 

IKERTZEKO MODUA 

 Bulegoa 

o Artxiboak 

 Ordiziako Enirio-Aralar Elkarteko artxiboa 

 Segurako Araba eta Gipuzkoako partzuergoaren artxiboa 

o Liburutegiak 

 Gipuzkoako Foru Aldundikoa 

 Donostiako Udalekoa 

 Berea 

 Landa ikerketa 

o Ikerketa zuzena 

o Inkestak 

o Galdeketen aplikazioa 

o Galdeketak sorkuntza 

 Behaketa parte hartzailea 

o Berrogeita  hamar urte baino gehiagotan artzain, abeltzain, baserritar eta 

artisauak bertatik bertara behatu ditu. 

DIBULGAZIOA 

 Lan didaktikoa 

o 35 urtez Euskal Etnografiako asteak antolatu ditu 

o Donostiako Elizbarrutiko Apaiztegiko Irakasle Eskola Unibertsitarioan  15 urtez 

Euskal Kultura irakasle 

 



o Hitzaldiak 

 Egin diren Etnografia Jardunaldi guztietan hitzaldi bat eman du 

ikertzen ari den gaiari buruz. 

 “Del fogón bajo a la cocina de inducción”  2014ko azaroan 

 

o Irtenaldi didaktikoak  

 30 urte baino gehiagotan esku hartu du, gidari gisa, Aranzadiko 

Etnografia Saila eta beste zenbait erakundek antolatutako 

irtenaldietan: Kutxa, Udala, Aulas Tres, Proyecto Hombre, Aulas 30/60, 

Hezkide, Helduen Hitza. 

o Ikastaroak 

 14 urtez Aulas 3an ikastaroak eman ditu, baita ere, Donostiako Kutxa 

Fundazioak antolatzen dituen Aulas 30/60. Bestalde,Aranzadiko 

Etnografia Sailak lan etnografikoko metodologiaz antolatutako 

ikastaroak  eman ditu, Hezkide, Helduen Hitzan eta Eragin izeneko 

elkarteetan, besteak beste. 

 Argitalpenak 

 


