
irakaskuntza

Ikastaroa:
Uraren kudeaketa
ekosistemikoa
Begibistakoa da urak gaur egun duen
garrantzia gizarte-mailan eta bereziki na-
turan; edonon eta edozertan, azken finean
ura baita era guztietako ekosistemen arte-
ko osagarri guztien lokarri dinamikoena,
funtsezkoena eta derrigorrezkoena. Urak
modu egokian kudeatzeak duen garran-
tziaz jabeturik emango da ikastaro hau.

Ikastaroa Lurralde Antolamendu, Etxebizi-
tza eta Ingurugiro Sailak “Ingurugiro
Prestakuntza Teknikoa 1999-2000” pro-
gramaren barruan txertatuta dago eta
Elhuyarrek emango du.
Martxoaren 2an hasi eta apirilaren lehe-
nengo eguna arteko iraupena izango du
30 orduko ikastaro honek, eta Iurretan
emango da.
Informazio gehiago: 943-363040 edo tre-
bakuntza@elhuyar.com (Lurdes Ansa).

hizkuntza-kudeaketa

Euskara lan-mundura
Basque Language
Management in
Companies
Izenburu hau daraman hitzaldiaren bitar-
tez Tere Barrenetxea eta Biki Belategi
Elhuyarreko langileek Euskalduna Jaure-
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gian egindako Eremu Urriko Hizkuntzei
buruzko VII. Nazioarteko Biltzarrean har-
tu zuten parte.
Euskararen kudeaketa enpresetan izan
zen ingelesez emandako hitzaldi honen
gaia. Bertara hurbildu zirenek, tartean
beste zerbait herrialdetako hizkuntz-
-planifikatzaileek, interes handiz hartu
zuten hitzaldia.
Elhuyarreko teknikarien esanetan, "eus-
kararen erabilera suspertzea" da, alde
batetik, Elhuyar lan-munduan egiten ari
den lanaren helburua. Bestalde, "enpre-
sa bera euskararen kudeaketaz jabetzea"
litzateke beste helburu nagusia.
Gai honen inguruko esperientzia zehatza
agertu zuen Bizkaiko Labein enpresako
Eloy Unzaluk beste hitzaldi batean. Elhu-
yarrek diseinatutako euskara-plana mar-
txan jarri zuen langile euskaldun gutxi
dituen enpresa honek eta aurrera doa
euskararen erabilera suspertzeko asmo
horretan.

hiztegigintza

Elhuyarren hiztegi
elebidun handia on line
Abenduko alean Elhuyarrek eginiko Eus-
kara-Gaztelania/ Castellano-Vasco hizte-
gi elebidun txikia Interneten kontsulta-
tzeko moduan zegoela jakinarazi geni-
zuen. Gure asmoen lehen urrats bat bes-
terik ez zen izan hori, helburua Elhuya-
rren hiztegi handia Interneten jartzea bai-
kenuen.
Hilabete honetan bertan argitaratu
dugu Elhuyarren Euskara-Gaztelania/
/Castellano-Vasco hiztegia Interneten,
www.elhuyar.com/hiztegia helbidean.
Interneten jarri dugun  hiztegi hau gure
hiztegi elebidun handiaren bertsiorik
berrituena da, eta erabilgarri izango zai-
zuelakoan gaude.

zientzia-dibulgazioa

Teknopolis aurten ere
antenan
Urtarrilaren 15 eta 16an hasi, eta 13 saio-
tan, zientzia eta teknika-gaiak izango
ditugu berriro ere ikusgai Euskal Telebis-
tako lehen eta bigarren kateetan.
Elhuyarrek erreportajeak, mahainguruak
eta elkarrizketak prestatuko ditu zientzia
eta teknika-gaiak erraz ulertzeko mo-
duan. 
Lehenengo saioan, urtarrilaren 15ean eus-
karaz eta 16an gaztelaniaz, Teknopolis tre-
nen munduan murgilduko da CAF en-
presan egindako erreportaje batekin.
Eguraldiaren iragarpena nola egiten den
ere agertuko du Jon Albisu meteorolo-
goak, eta XX. mendean egin diren asma-
kuntza zientifikoak jasoko dituen tartean
genetika izango da protagonista.
Hau guztia Elhuyarren eskutik, Pili Kal-
tzadak aurkeztua.

CAF-Elhuyar sariak
Zientziaren dibulgazioa sustatzea helbu-
ru duen CAF-Elhuyar sarien ekitaldia
urtarrilaren 14an izango da Lasarte-Oria-
ko Txitxardin Beltxa jatetxean. Hantxe
jakinaraziko dira aurtengo sarien irabaz-
leak. 

Hurrengo alean bertan jazotakoari buruz-
ko informazio zabala emango dugu.

kontsultatu gure web gunea: www.elhuyar.com
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«
"Planeta gorri"ra bidalitako

azken bi ontzien galerak

zalantzan jarri du NASAren

gaitasuna.

NASAk, Estatu Batuetako

biztanleriaren eta

Kongresuaren haserrea dela

medio, Marteren esplorazio-

-programa aztertzea erabaki

du. NASAko Espazio Zientzien

Bulegoaren zuzendariorde den

Ed Weiler-en hitzetan "azken bi

porrotak ikaragarrizko kolpea

izan dira Marteren esplorazio-

-programarentzat." NASAk

onartu du urrutiegi eta

azkarregi joan nahi izan dutela;

oso diru gutxirekin eta

langileei gehiegi eskatuaz.  

NASAko Eguzkiaren esplorazio-

-programaren zuzendari den

Carl Pilcher ere antzera

mintzatu zen. "Espazio-ontzi eta

zunda merkeagoak, txikiagoak

eta hobeak eraikitzeko

diseinatutako programak

akatsak ditu eta hori onartu

beharra daukagu. Misioko

1.000 milioi dolar gastatzen

genitueneko garai haietara

itzuli beharrik ez dago, baina,

gure langileei oso ahalbide

gutxi eman eta gehiegi eskatu

ez ote diegun galdetu behar

diogu geure buruari." 

70.eko eta 80.eko

hamarkadetan misio batez edo

biz arduratzen zen NASAko
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talaiatik..

Espazioaren esplorazioan istripuak edo
porrotak gertatzen direnean ohizkoa da
jardun horren arrazoia eta zentzuna kolo-
kan jartzea. Gure herriko egunkari batek,
Mars Polar Lander galdu eta gero Marte-
ren esplorazioan horrelako dirutza usa-
tzea zilegi ote den galdetu berri du; mun-
duko gosea eta miseria aitzakia, jakina.
Neronek, egia esan, zalantza-izpirik ez
dut. Espazioaren esplorazioan usatutako
dirua ondo inbertuta dago oro har. Espa-
zioan sateliteak, zundak, estazioak, labo-
rategiak edo transbordadoreak jarri iza-
nak ez du soil-soilik giza ezagutza izuga-
rri handitu, gure egunereko bizitza zeha-
ro aldatu du. Inportantea da oso Jupite-
rrek eraztunak dituela edo Io sumendiek
astintzen dutela jakitea, unibertsoa bes-
te begi batzuekin ikusteko edo nondik

gatozen eta nora goazen jakiteko beste-
rik ez bada ere. Marte ikertuta gure pla-
netaren eboluzioa hobeto uletzeko aztar-
nak aurki ditzakegu. Artizarrak berotegi-
-efektuak noraino eraman gaitzakeen
begibistan jarri digu. 
Bestalde, teknologia espazialaren bilaka-
erak sekulako eragina izan du gizartea-
ren egunerokotasunean; maila guztietan.
Komunikazio-sateliteek txikiagoa egin
dute mundua: urrutikoa auzo bilakatu
zaigu. Eguraldi iragarpena ez genuke
Meteosaten irudirik gabe konprenituko.
Amazonasko desforestazioa ezin izango
genuke teledetekzio-sateliterik gabe mo-
nitorizatu. Belauneko protesien zerami-
kak eta titanioa ameskeria izango lirate-
ke. Zartaginetan arraultzak itsatiko lira-
teke eta ezingo genituzke velcroz kirole-
rako oinetakoak lotu.
Espazio-esplorazioan erabiltako dirutzari
buruz dudatzea izan daiteke zilegi era-
ginkortasunari eta fidagarritasunari erre-
paratzen bazaie. 1992ko Mars Observer

zundaren porrotaren ostean, NASAtik
bultzatutako 'txikiago, merkeago eta az-
karrago' politika merke-zuhurrean ez ote
den jausi aztertu beharko litzateke. Argi
eta garbi dago, Voyager moduko garai
bateko espazio-esplorazioa (ontzi handi,
garesti eta zereginez mukuru) ezin dela
planteatu. Karta batean 1.000 milioi dolar
jokatzea arrisku lar hartzea da eta ez
ekonomikoa bakarrik. Honelako misio
baten porrotak zientzialari-balaunaldi bat
zeri heldu gabe uzten du. Hala ere, Mars
Polar Landeren 165 milioi dolar gutxiegi
izan daitezke espaziora tresna bat arra-
kastaz bidaltzeko behar den segurtasun-
neurri eta kalitate minimoa bermatzeko. 
Edonola ere, Mars Polar Landeren kostua
hainbat futbolarien deuseste-klaupsula-
ren zifra baino txikiagoa da eta zeinek
sortzen ditu aberastasun eta onura
gehiago?

Marterako hurrengo misioa

bertan behera utz dezake NASAk
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Informazio-iturria: El Mundo, 1999/12/9

JET (Jet Propultsion

Laboratory) laborategia. Egun,

bertako langileak 15 bat

misiotan dabiltza aldi berean

lanean: misio txikiagoak eta

merkeagoak, baina helburu

handikoak. Askoren ustetan,

ahalbide ekonomiko eta

tekniko egokirik gabe lortu

ezineko helburuak. 1992tik 16

misio diseinatu ditu NASAk

"espazio-ontzi merke, on eta

azkarrak" eraikitzeko duen

programaren barnean. Bostek

porrot egin dute eta bat bertan

behera utzi zen aurrekontuak

gainditu zituelako. Beste

hamarrak martxan daude. 
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