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Zientzia-kazetaritzaren arloko lan onena

Unai Brea Gonzalez
Dibulgazio-artikulu orokor onena

Leyre Echeazarra Escudero
Egilearen doktore-tesian oinarritutako dibulgazio-artikuluak
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IÑIGO IBAÑEZ

Unai Brea Gonzalez

Argia aldizkaria irakurtzen dutenek badakite maiz zientziaz idazten duzula?
Kimika ikasten hasi nintzen, baina karrera
utzi eta kazetari-lanetan hastea erabaki
nuen. Harrezkeroztik ia 15 urte daramatzat
oﬁzio horretan. Ez naiz inoiz damutu hartutako erabakiaz, baina zientziarekin harreman
zuzena izaten dudan bakoitzean, esaterako,
Kutxaespaziora noanean edo dibulgazio-artikulu bat ikusten dudanean, horrelako nostalgia bat ematen dit. Beharbada horregatik,
eta oinarrizko terminologia nire lankideek
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baino zertxobait gehiago menperatzen dudalako, zientziaz asko idazten dut Argian.
Gainera, azken urteotan zientziari buruz
idazteko konpromisoa areagotu egin du
Argia aldizkariak. Niri tokatu zait, eta atsegin
handiz hartu dut lan hori, oso gustura egiten
dudalako.
Adimen artiﬁzialari buruzko lan bat aurkeztu duzu sariketara.
Bai, ez da hedabideetan egunero aditzen
den gai bat, eta, beraz, pentsatu nuen bost

orrialdeko erreportaje batean adimen artiﬁzialaren berri ematea, alegia, horren inguruko ikerketak zertan diren eta abar azaltzea.
Ikertzen hasi ahala, ikusi nuen aditu gutxi
batzuk nahiko argudio interesgarriz esaten
zutela hemendik ehun urtera makinak gu
baino gehiago edo gu baino adimentsuagoak izango direla; une bat iritsiko dela zeinetan makinaren eta gizakiaren arteko diferentzia ez den hain argia izango, hau da,
lausoa izango dela; denok makinak izango
garela eta abar.
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Zientzia-kazetaritzaren arloko
lan onenaren sariduna

Lan txukuna egin duzu. Espero zenuen
saria irabaztea?
Inolaz ere ez. Lankide batek hauxe esan
zidan: “sariketa honek zuretzako propio
eginda dirudi”. Ni naizelako zientzia-gizona
Argian. Beraz, 2009an zientziari buruz idatzitako erreportajeetan bilatzen hasi nintzen,
eta lan irabazlea hautatu nuen sariketara bidaltzeko.

“

prestatzeko niretzako gauza interesgarri bat:
teknologia alde batera utzita, bidai horretan
parte hartuko dutenen prestakuntza psikologikoa. Alegia, nola erreakzionatu behar
duen pertsona batek historian lehenengo
aldiz Lurraren ikus-erreferentzia ere ez duenean. Alde batera utzita, noski, oso bidaia

luzea dela, eremu itxian giza talde txiki eta
berezia bildu behar dela eta abar. Gai horri
heltzeko gogoa daukat. Badakit zaila dela
Euskal Herriko iturrietatik abiatzea lan horretarako, baina tira, badut lagun astroﬁsikari
bat laguntzen nauena; ea, bada, zerbait txukuna ateratzen zaidan.

Ikertzen hasi ahala, ikusi
nuen aditu gutxi batzuk
nahiko argudio interesgarriz
esaten zutela hemendik ehun

“

urtera makinak gu baino
gehiago edo gu baino
adimentsuagoak izango
direla.

Gogoratzen nintzen nire lankideei asko gustatu zitzaiela erreportajea. Baina, batez ere,
gogoan nuena zen erreportajea lantzeko garaian nire iturri nagusia izan zen EHUko informatikako irakasle batek, erreportajea argitaratu zenean, mezu elektroniko bat bidali
zidala egindako lana asko gustatu zitzaiola
propio esateko. Bereziki, zientzia gaietan,
iturriak zoriontzen zaituenean, bada zerbait;
pozik egoteko arrazoia bada. Horrek animatu ninduen, batik bat, lana sariketara aurkeztera. Hala ere, ez nuen espero saria irabaziko nuenik. Horrenbestez, sorpresa
handia eta albiste atsegina izan da saria jasotzea.
Datorren urteko sariketarako zer idatzi
behar duzu?
Aurkezteko gogoa badut. Gogoa daukat,
noizbait gizakia Martera joaten bada, hain
urruti ikusten dugun bidai horretarako zer
prestakuntza egiten ari diren eta abar kontatzeko. Gainera, bada Marterako bidai hori
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Argitaratzailea:
Elhuyar Fundazioa
Zelai Haundi, 3.
Osinalde industrialdea
20.170 USURBIL (Gipuzkoa)
tel. 943 36 30 40;
Faxa: 943 36 31 44
www.elhuyar.org
Koordinatzailea:
Eider Carton, e.carton@elhuyar.com
Jatorrizko diseinua eta maketa:
BLANCO soluzio grafikoak
© Elhuyar Fundazioa
Elhuyar Fundazioak gehigarrian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik ez du
derrigor bere gain hartzen.
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