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Ongi etorri Passion for Knowledge (P4K) jaialdira, zientzia funtsezko kultur-ekintza 
gisa sustatzea xede duen jaialdira. Zientzia, kultur-ekintza ez ezik, gizartearen eta 
ekonomiaren aurrerabideari, eta gizartearen askatasunari laguntzen dion jarduera dela 
zabaltzea du helburu. Zientzialariak biltzen ditu jaialdi honek, hainbat diziplinatako izen 
handiak, baita herritarrak ere oro har, ezagutza zientifikoa partekatzeko eta zientziaren 
eta bere balioen zabalkundean guztion parte hartzea sustatzeko helburuarekin. 

P4K jaialdi-sortetan hirugarrena dugu 2016ko edizio hau, eta Donostia International 
Physics Center (DIPC) ikerketa zentroak zientzia ezagutarazteko eta komunikatzeko 
xedean antolatutako bosgarren ekitaldi handia da. Passion for Knowledge 2016 
batez ere Donostian burutuko da irailaren 27tik urriaren 1era arte, 2016ko urte honetan 
Donostia Europako Kultur Hiriburutza dela aprobetxatuz, eta DSS2016EUren 
egitarau ofizialean bildurik, Elkarrizketak lerroaren barruan. 

Berriz ere zientzia giza-kulturaren parte dela aldarrikatzeko baliatuko da egokiera,  
gizakiaren kultur-lan kolektibo garrantzitsuena seguru asko.   
 

Passion for Knowledge,   
Kulturarekiko Pasioa da.

Donostiako Victoria Eugenia Antzokia izango da jaialdiko egoitza nagusia. Ehun 
urtetik gorako eraikin hau zientziaren kultur-izaera azpimarratzeko aukeratua izan 
da espreski. Hala eta guztiz ere, haratago egin nahi du P4K 2016 jaialdiak, mugak 
gaindituz. Horrela, Euskampus, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Bikaintasun 
Kampusaren esparruan, jarduera gehiago antolatu ditu Bilbon eta Bordelen. 
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Jaialdiko Egitaraua

Passion for Knowledge 2016n herritar guztiak, helduak zein gazteak, inplikatzeko moduko hainbat jarduera 
eskainiko dira. Oro har jendeari zuzendutako Hitzaldi Nagusiak nabarmendu behar ditugu; hizlariak izen handiko 
zientzialariak izango dira, besteak beste, hainbat Nobel Saridun eta diziplina desberdinetan mundu mailan 
gailentzen diren adituak. Baina jaialdiak are gehiago eskainiko du: bigarren hezkuntzako ikasleen eta puntako 
zientzialarien arteko Topaketak, eskola zientifiko bat ikertzaile gazteei zuzendua, Naukas saioak, erakusketak, 
zuzeneko ikuskizunak, etab.
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Passion for Knowledge jaialdiko Hitzaldi Publikoak izango 
dira berriz ere, zientzia, ezagutza, kultura eta grina ardatz dituen 
jaialdi honen muina.

Honako hauek biltzen ditu proposamenak: Hitzaldi Nagusiak 
mundu mailan izen handiko ikertzaileen eskutik, tartean hainbat 
Nobel Saridun; gai nagusia sormena izango duen Mahai-inguru bat; 
Bertsolarien sormen-prozesua zertan datzan azaltzeko formatu 
berritzailea erabiliko duen ekitaldia; edo dagoeneko ezagunak 
diren Naukas saioak. Gainera, P4K jaialdiari hasiera emango 
zaion egunean, Breaking Boundaries ikuskizuna eskainiko da, 
zientziaren eta artearen arteko muga gainditu nahi duen ikuskizuna 
dantza, eskulturak, soinua eta irudiak batera hartuta.

Hitzaldi Publikoak

Hizlari nagusiak:

Andrew   
BLAKE

The Alan Turing Institute,  
Erresuma Batua

François  
ENGLERT

Université Libre de 
Bruxelles, Belgika

Fisikako Nobel Saria 2013

William  
FRIEDMAN

Harvard University,  
Estatu Batuak

Dudley  
HERSCHBACH

Harvard University,  
Estatu Batuak

Kimikako Nobel Saria 1986

Dame Jocelyn  
BELL BURNELL

Oxford University,  
Erresuma Batua

Martin  
KARPLUS

Harvard University, Estatu 
Batuak; Université de 

Strasburg, Frantzia

Kimikako Nobel Saria 2013

Alessandra  
BUONANNO

Max Planck Institut für 
Gravitationsphysik, 

Alemania

Ehun urtetik gora dituen Donostiako Victoria Eugenia 
Antzokia da saio horiek egiteko xedean aukeratutako egoitza. 
Saio horiek zorroztasun zientifikoa eta entretenimendua 
uztartuko dituzte gizartearen jakin-mina, interesa, irrika eta 
pentsaera kritikoa pizteko asmoz.

Hitzaldiak gaztelerara, ingelesera eta euskarara 
itzultzeko interpretazio-zerbitzua izango da entzuleen 
eskura, eta saio guztiak zuzenean eskainiko dira 
streaming bidez jaialdiaren web orrian.   
 
Doakoak dira jendaurreko saioak eserlekuak bete arte, baina aldez 
aurretik web orriaren bidez izena ematea gomendatzen da. 
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Hartzailea: 

Publiko orokorra.

Edukiera:

600 lagun.

Hizkuntza:

Ingelesa eta gaztelania 
(Aldibereko itzulpena 
euskarara, gaztelaniara eta 
ingelesera).

Datak:

Irailaren 27tik urriaren 1era

Ordutegia:

17:30 - 19:30

Egoitzak:

Donostia 
> Victoria Eugenia Antzokia

Bilbao 
> Bizkaia Aretoa, UPV/EHU

Bordele, Frantzia 
> Université de Bordeaux

Eman izena:

Doakoa.

Elena  
CATTANEO

Università degli Studi di 
Milano, Italia

Claude  
COHEN-TANNOUDJI

École Normale Supèrieure, 
Frantzia

Fisikako Nobel Saria 1997

Klaus von  
KLITZING

Max-Planck Institut für 
Festkörperforschung, 

Alemania

Fisikako Nobel Saria 1985

Sir John  
PENDRY

Imperial College London, 
Erresuma Batua

Agustín  
SANCHÉZ-LAVEGA

Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU)

Rafael 
YUSTE

Columbia University,  
Estatu Batuak

Hitzaldi Publikoak 
Hitzaldi Nagusiak

Publikoak gai sorta zabalera hurbiltzeko parada izango du 
hainbat Nobel saridunen eta diziplina anitzeko nazioarteko 
zientzialari entzutetsuen eskutik; besteak beste astrofisika, 
software ingeniaritza, fisika kuantikoa, neurozientzia, botanika eta 
biomedikuntza izango dira mintzagai. Esplorazio istorioak, erronka 
zientifikoak eta ezagutzarekiko pasio handia, jaialdiko jarduera 
nagusian.

Hitzaldi nagusi gehienak Donostiako egoitza nagusian izango 
dira. Baina gure lurraldeko beste hiri batzuetan ere antolatu dira 
hitzaldiak; esaterako, Bilbon. Gainera, muga ere zeharkatuko 
dugu Passion for Knowledge Bordeleraino eramateko.

http://p4k.dipc.org



8 | 

Saio publikoen egitarauak, gainera, gai nagusia sormena 
izango duen mahai-inguru bat jasotzen du.   

P4K jaialdiko presidente Pedro Miguel ETXENIKEren 
gidaritzapean, humanitateen adar desberdinetan adituak 
diren lau lagun bilduko ditu mahai-inguruak; eta beren 
eskarmentutik eta ezagutzetatik abiaturik, hautemanezina 
bezain baliotsua den sormena izango dute hizpide.   

Zer da sormena?   
Zein dira sormena prozesuaz arduratzen diren buruko mekanismoak?  
Berdina ote zientzialari baten sormena eta idazle batena?  

Begirada desberdinak baina elkarren arteko lotura bakarra.

Hartzailea: 

Publiko orokorra.

Edukiera:

600 lagun.

Hizkuntza:

Gaztelania eta euskera 
(Aldibereko itzulpena 
euskarara, gaztelaniara eta 
ingelesera).

Data:

Osteguna, IRAILAK 29

Ordutegia:

19:30 - 20:30

Egoitza:

Donostia 
> Victoria Eugenia Antzokia

Eman izena:

Doakoa.

Partehartzaileak:

Juan Ignacio  
PÉREZ 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU)  

Itziar  
LAKA 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea (UPV/EHU)    

 

Kirmen  
URIBE

Idazlea

Rafael 
YUSTE

Columbia University,  
Estatu Batuak

Hitzaldi Publikoak 
Mahai-ingurua: Sormena

http://p4k.dipc.org
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Amets 
ARZALLUS

Andoni 
EGAÑA 

Maialen  
LUJANBIO 

Ezagutza ez da letrena ez eta zientziena ere, eta horregatik hain 
zuzen ere Passion for Knowledge  jaialdian ez dira soilik fisika, 
kimika, ingeniaritza edo botanika izango hizpide. Bada lekua 
ezagutzaren adar guztientzat, baita euskal kulturak oso berea 
duen bertsolarien munduarentzat ere. 

Saio berezi honetan, Euskal Herriko hiru bertsolari nabarmenen 
eskutik, bat-bateko bertso bat sortzeko prozesua zertan datzan 
ikusi eta ikasteko aukera izango dugu.

Erabat kontzentratuta ematen duen segundo horietan, gai bat 
emanda puzzleko pieza guztiak ongi jarri eta errimak eta doinua 
ongi uztartu behar dituelarik, zer gertatzen da bertsolariaren 
buruan? 

Bertsolariak:

Hitzaldi Publikoak 
Bertsolariak: sormen prozesua

Hartzailea: 

Publiko orokorra

Edukiera:

600 lagun.

Hizkuntza:

Euskera (Aldibereko itzulpena 
gaztelaniara eta ingelesera).

Data:

Ostirala, IRAILAK 30

Ordutegia:

18:10 - 18:50

Egoitza:

Donostia 
> Victoria Eugenia Antzokia

Eman izena:

Doakoa.

http://p4k.dipc.org
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Programa publikoak bestalde, Naukas Passion saioa ere biltzen 
du, Naukas: zientzia, eszeptizismo eta umorezko komunikazio 
eta dibulgazio zientifikoko online plataforma ezagunarekin 
lankidetzan eta UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren 
koordinaziopean.

Hitzaldi Nagusien ondoren, zenbait egunez, Naukaseko 
kolaboratzaile onenak Victoria Eugenia antzokiko agertokira 
igoko dira publikoari hainbat gai zientifikori buruzko beren 
ikuspegi berezia eskaintzeko. Formatua plataformak aurrez 
antolatu dituen komunikazio zientifikoko ekitaldi arrakastatsuek 
izandako bera izango da: 10 minutuko hitzaldi laburrak, 
zientzia modu erraz, dinamiko, dibertigarri eta originalean 
zabaltzeko. Horretaz gain, Naukas Passion saioak borobiltzeko, 
jaialdiaren azken egunean Naukas saio berezi bat izango dugu.

José Ramón ALONSO 
Universidad de Salamanca 
 
 

Dolores BUENO

Institut de Ciència de 
Materials de Barcelona 
(ICMAB-CSIC) 

Clara GRIMA

Universidad de Sevilla 

Hizlariak:

Xurxo  
MARIÑO

Universidade da Coruña
Naukas Passion Berezia

Almudena MARTÍN CASTRO

Innaxis Research Institute and 
Foundation, Madril

Helena MATUTE

Deustuko Unibertsitatea,  
Bilbao 

José Antonio PÉREZ LEDO

Telebistako gidoilari eta 
zuzendaria 

Pablo RODRIGUEZ 
Wageningen University,  
Herbehereak     
 

Natalia RUIZ 
ZELMANOVITCH

Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (CSIC) 
 

Aitor SÁNCHEZ GARCÍA 
Universidad de Granada

Beatriz SEVILLA MONTERO

Universidad Autónoma de 
Madrid 

César TOMÉ

Euskampus Fundazioa 

Daniel TORREGROSA LÓPEZ

Asociación de Divulgación 
Científica de la Región de 
Murcia

Hitzaldi Publikoak 
Naukas Passion

Hartzailea: 

Publiko orokorra.

Edukiera:

600 lagun.

Hizkuntza:

Gaztelania (Aldibereko 
itzulpena euskerara, 
gaztelaniara eta ingelesera).

Datak:

IRAILAK 28, 30 eta URRIAK 1

Ordutegia:

19:30 - 20:30 
17:30 - 18:30

Egoitza:

Donostia  
> Victoria Eugenia Antzokia

Eman izena:

Doakoa.

http://p4k.dipc.org
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Hitzaldi Publikoak 
Breaking Boundaries

Konbergentzia, Lankidetza eta Integrazioa

Breaking Boundaries eskultura, dantza, soinuak eta proiekzioak 
uztartzen dituen ikuskizun bat da, helburu gisa kulturaren, 
zientziaren, artearen eta pertsonen arteko mugak zeharkatzea 
duena. Britainia Handiko Melissa Pierce Murray eta Diana 
Scarborough artistek sortu dute obra, DIPCrekin lankidetzan, 
Passion for Knowledge jaialdiaren inaugurazio ekitaldirako.

Proiektuak, gainera, Dantzagunearen eta haren bitartez, 
Dantzaz, bertako konpainiaren laguntza izan du; hain zuzen, 
azken horretatik atera dira ikuskizunean parte hartuko duten 
dantzari profesionalak. 

Hartzailea: 

Publiko orokorra.

Edukiera:

600 lagun.

Data:

Asteartea, IRAILAK 27

Ordutegia:

~18:00 - 18:15

Egoitza:

Donostia 
> Victoria Eugenia Antzokia

Eman izena:

Doakoa.

http://p4k.dipc.org
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Zientzia Kluba

On Zientzia, herritarren parte hartzeari esker ikus entzunezko 
eduki zientifikoak sortzeko proiektua da. Ekimena DIPCk eta 
Elhuyarrek antolatzen dute.  

Orain arte bildutako bideo sorta hori Interneten bidez dago 
eskuragarri, eta Passion for Knowledge 2016  jaialdian, bideo 
hauen artean onenak ikusi ahal izango dira kultur eta aisialdirako 
hainbat zentrotan.

Helburua zientzia herritarrei hurbiltzea da ez-ohiko leku eta 
euskarriak erabiliz, esate baterako, zine klubak, hiri-pantailak, 
kultur etxeak, etab.

On Zientzia

www.onzientzia.tv

Larunbatean, urriaren 1ean, goizez, Zientzia Kluba ospatuko 
da Victoria Eugenia Antzokiko Klub Aretoan. Ekitaldia 
publiko gazteenari dago zuzenduta eta euskaraz izango da batik 
bat. Gazteentzat, txikientzat, eta hain txikiak ez direnentzat 
pentsaturiko zientzia mini-jaialdi honek hainbat jarduera 
zientifiko dibertigarri bilduko ditu: zuzeneko esperimentuak, 
ipuin-kontalari zientifikoak, bakarrizketak, eta abar.  
 
Sarrera librea eta doakoa izango da, gainontzeko saio publikoak 
bezala. Baina aretoaren edukieragatik eta Zientzia Kluba publiko 
konkretu bati zuzendua egoteagatik, aurrerago izen-emate berezi 
bat irekiko da jaialdiko webgunean.

Hartzailea: 

Gazte eta haurrak.

Edukiera:

100 lagun.

Hizkuntza:

Nagusiki euskeraz

Data:

Larunbata, URRIAK 1

Ordutegia:

Goizez.

Egoitza:

Donostia 
> Victoria Eugenia Antzokia

Eman izena:

Doakoa.  Aurrerago irekiko da 
jaialdiko webgunean.

http://p4k.dipc.org
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La couleur des années cinquante 

Passion for Knowledge 2016k Martin KARPLUS-en 
“Berrogeitamargarren hamarkadako kolorea” erakusketa 
aurkeztuko du. Lehen aldiz Frantziako Bibliothèque Nationale 
delakoan jarri zuten ikusgai erakusketa. Martin Karplus Nobel 
saridunak 1953 eta 1965 bitartean eginiko milaka argazkiren 
artean aukeraturiko ehun bat irudi biltzen ditu. Kodachrome 
Leica diapositiba original horietako askok 50 urtetik gora dituzte 
orain eta maisu artisau batek eskaneatu zituen. Ondoren, 
irudi horietatik abiatuta egin ziren erakusketa honetarako 
kopiak. 
 

Argazkiek handik zenbait urtera mundu osoan ezagun egingo 
zen eta artean zientzialari gaztea zenaren jakin-min amaigabea 
eta ikuspegi humanista jartzen dituzte agerian.   
 

Erakusketa Donostiako Aquariumean egongo da ikusgai, 
irailaren 26tik azaroaren 20ra arte. Argazkiak Aquariumeko T 
aretoan egongo dira eta bertara Aquariumeko sarrerarekin sartu 
ahal izango da. Era berean, doako bisita gidatuak antolatuko dira 
P4K jaialdiko astean zehar.  

Argazki Erakusketa

© Self-portrait, Martin Karplus 

Hartzailea: 

Publiko orokorra.

Datak:

IRAILAK 26 - AZAROAK 20

Egoitza:

Donostia 
> Aquariuma

Eman izena:

Bisita gidatuetan izen-ematea 
aurrerago irekiko da jaialdiko 
webgunean.

http://p4k.dipc.org
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Aurreko urteetako bideari jarraiki, Passion for Knowledge 2016 jaialdiko jardueren artean ezin 
falta zitekeen top@DIPC - Zientziarekin solasean! topaketen edizio berri bat. DIPCk 2009. urteaz 
geroztik urtero antolatzen dituen Nobel Saridunen zein puntako ikertzaileen eta bigarren 
hezkuntzako eta batxilergoko ikasleen arteko topaketak dira. 

Topaketa hauen helburu nagusia, hain zuzen, Euskal Herriko ikasleen zientzia- eta teknologia-
ikasketei begirako bokazioa sustatzea da; betiere, ezagutzarekiko grina ikasle gazteen artean piztu 
dadin.

VIII. edizio honetan bi topaketa egingo dira, Donostian bata eta Bilbon bestea. Ikasle gazteek aukera 
izango dute giro lasai batean lehen mailako zientzialariekin, tartean hainbat Nobel Saridunekin, 
solasteko eta beren zalantzak eta galderak zuzenean planteatzeko. 

Topaketa bakoitzean, nazioartean ezagunak diren hainbat arlotako hiru ikertzaileek hartuko dute 
parte (P4K jaialdiko gonbidatuen artean aukeratutakoak), moderatzaile edo aurkezle arituko den 
Pedro Miguel ETXENIKErekin batera.

Ikasleekin Topaketak

Pamela 
DIGGLE 

University of Connecticut, 
Estatu Batuak

Martin  
KARPLUS

Harvard University, EEUU; 
Université de Strasburg, 

Frantzia 
Kimikako Nobel Saria 2013

Elena  
CATTANEO

Università degli Studi di 
Milano, Italia

Dudley  
HERSCHBACH

Harvard University,  
Estatu Batuak 

Kimikako Nobel Saria 1986

Bilboko gonbidatuak:

Dame Jocelyn 
BELL BURNEL

Oxford University,  
Erresuma Batua

Claude  
COHEN-TANNOUDJI

École Normale Supèrieure, 
Frantzia 

Fisikako Nobel Saria 1997

Donostiako gonbidatuak:

Hartzailea: 

Bigarren hezkuntzako eta 
Batxilergoko hezkuntza-
komunitatea.

Edukiera:

250-300 lagun topaketako.

Hizkuntza:

Ingelesa (Aldibereko itzulpena 
euskarara, gaztelaniara eta 
ingelesera).

Datak:

IRAILAK 28 (Bilbao) 
IRAILAK 30 (Donostia)

Ordutegia:

10:00 - 13:30

Egoitzak:

Donostia 
> Eureka! Zientzia Museoa

Bilbao 
> Bizkaia Aretoa, UPV/EHU

Eman izena:

Izena doan eman ahal izango 
da ikastetxeen bitartez. Aurre-
izena emateko buletina jada 
eskuragarri dago webgunean.

http://p4k.dipc.org
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Dynapeutics

Passion for Knowledge 2016 jaialdiko jarduera-programak 
komunitate zientifikoari zuzenduriko udako nazioarteko 
eskola bat ere biltzen du. Eskola doktoregoko ikasleei eta 
doktorego ondoko ikerlari gazteei dago zuzendua bereziki.  
 
Dynapeutics eskolan landutako gaiek molekula biologikoen 
ikerketara zuzenduriko hainbat konputazio metodori buruzko 
teoria eta aplikazioak aurkeztea, deskribatzea eta aztertzea dute 
helburu, betiere farmako molekularren diseinuari eta optimizazioari 
begira garrantzi berezia duten ingurune biologikoetan eginiko 
biomolekulen azterketarako eta simulaziorako, baita maila 
molekularrean ematen diren prozesu biologikoak ulertzeko ere.   

Eskolak bi saio bereizi ditu: goizetan eskola teorikoak 
emango dira Materialen Fisika Zentroan (CFM CSIC-
UPV/EHU), eta ordenagailu bidezko eskola praktikoak 
arratsaldeko lehenengo orduan, Euskal Herriko Unibertsitateko 
(UPV/EHU) Ignacio María Barriola eraikinean.  

Xabier LÓPEZ, UPV/EHUko irakasleak zuzendua, eskolak, 
P4K 2016ko hizlari nagusietako bat den Martin KARPLUS 
Kimikako Nobel Sariaren partehartzea ere izanen du.  

Informazio gehiago nahi baduzu:    
http://dynapeutics.dipc.org 

Zientzia Eskola

Hartzailea:  

Nazioarteko ikerketa-
komunitatea.

Edukiera:

50-60  lagun.

Hizkuntza:

Ingelesa. 

Datak:

IRAILAK 25 - 30

Ordutegia:

09:00 - 18:00

Egoitzak:

Donostia  
> Materialen Fisika Zentroa 
(CFM CSIC-UPV/EHU) 
> UPV/EHU, Ignacio María 
Barriola

Eman izena:
Izen-ematea irekia eskola 
zientifikoaren webgunean.
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Britainiar astrofisikaria, Glasgoweko Unibertsitatean graduatu 
zen Filosofia Naturalean (Fisika) 1965an eta doktoregoa lortu 
zuen Cambridgeko Unibertsitatean, 1969an. Cambridgeko 
graduondoko ikasle gisa, pultsar baten irrati seinaleak 
lehenengoz aurkitu zituen bere tesi zuzendari Antony 
Hewishekin batera; Hewishek Fisikako Nobel saria jaso zuen 
lan horregatik. Behin doktorego tesia amaitu ondoren, Bell 
Burnellek hainbat eginkizunetan lan egin zuen Britainia 
Handiko unibertsitate eta erakunde ugaritan, familia bat sortzen 
zuen bitartean, eta Princetoneko Unibertsitateko irakasle 
bisitaria ere izan zen, Estatu Batuetan. Gaur egun, Oxfordeko 
Unibertsitateko astrofisikako irakasle bisitaria, Oxfordeko 
Mansfield Collegeko Kidea eta Dublingo Trinity Collegeko 
errektoreordea ez ezik, Edinburgoko Royal Society-ko, hots, 
Eskoziako Akademia Nazionaleko presidentea da. Era berean, 
Fisikako Institutuko presidente ere izan da 2008-2011 aldian.  
 
Nahiz eta Bellek ez zuen Hewishekin batera Nobel Saria jaso - 
eta horrek bere garaian zalaparta handia sortu zuen - hainbat 
erakunderen aitortza jaso du. Beste sari batzuen artean, 
1973an, Filadelfiako Franklin Institutuko Albert A. Michelson 
Domina jaso zuen, 2000an Filosofiako Amerikar Sozietatearen 
Magellanic Saria, eta 2015an Royal Societyko Domina Erreala. 
Ohorezko aitortza ugari jasotzeaz gain, Royal Societyko kidea da 
eta beste lau akademietako kidea ere bada. 2007an, britainiar 
erreginak Dama izendatu zuen. Jocelyn Bellek zientzien arloko 
komunikazioari egin dion ekarpen bikainari esker, 2010ean 
Michael Faraday saria jaso zuen Royal Society-ren eskutik. 

Dame Jocelyn BELL BURNELL 
Nobelen izarrartean ahaztutako 
astrofisikako izarra 
Oxford University, Erresuma Batua

Hizlari Nagusiak
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Alessandra Buonannok fisika teorikoaren arloan egin zuen 
doktoregoa Pisako Unibertsitatean, Italian. Denbora labur bat 
eman ostean CERNeko teoria sailean, doktorego osteko ikerlari 
bezala Frantziako Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES)-
ean lan egin eta, ondoren, Tolman Prize Fellowship beka lortu 
zuen Kaliforniako Teknologia Institutuan ikertzeko, AEBetan. 
Marylandeko Unibertsitateko fisikako katedradun izatea lortu izan 
aurretik, ikertzaile finko gisa aritu zen Institut d’Astrophysique de 
Paris (IAP) eta Parisko Laboratoire Astroparticule et Cosmologie-n 
(APC) non Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) 
zentroarentzat egiten zuen lan. Marylandeko Unibertsitatean 
ari zela, Alfred P. Sloan Fundazioko ikertzaile izan zen. William 
and Flora Hewlett beka ere lortu zuen Harvard Unibertsitateko 
Radcliffe Institute for Advanced Study delakoan ikertzeko.  
 
International Society on General Relativity and Gravitation 
eta American Physical Society elkarteetako kide da. 2014ko 
udazkenetik Potsdameko Fisika Grabitazionaleko Max Planck 
Institutuko (edo Albert Einstein Institutuko) zuzendarietako 
bat da eta College Park Professor kargua du Marylandeko 
Unibertsitatean. Perimeter Institutuko ikerketako katedradun 
bisitaria ere bada. Buonannoren lanek fisika grabitazionalaren 
hainbat arlo jorratzen dituzte, bereziki grabitazio uhinekin 
loturiko fisikaren eta astrofisikaren alderdi teorikoak eta 
fenomenologikoak. 

Alessandra BUONANNO 
Grabitazio-uhinen fisikaria
Max Planck Institut für Gravitationsphysik, Alemania

Andrew Blake Alan Turing Institutuko zuzendari da 2015eko urritik. 
Aurretik Microsofteko zientzialari goren izan zen, baita Erresuma 
Batuko Microsoft Research Cambridgeko laborategiko zuzendari 
ere. Microsoften sartu aurretik matematika eta ingeniaritza 
elektronikoa ikasi zituen Cambridgen (Erresuma Batua), eta 
Edinburgoko Unibertsitatean egin zuen doktoregoa, adimen 
artifizialaren arloan. Unibertsitateko irakasle izan da 18 urtez, 
lehenengo Edinburgon eta berrikiago Oxfordeko Unibertsitateko 
Ingeniaritza fakultatean. Azken horretan, aitzindaria izan da 
ordenagailuek ikusmena duten makina gisa jokatzea ahalbidetu 
duen teoriaren eta algoritmoen garapenean. Hainbat liburu 
argitaratu ditu, hala nola: Visual Reconstruction, A. Zisserman-
ekin (MIT press). Active Vision, A. Yuille-rekin (MIT Press), eta 
Active Contours, M. Isard-ekin (Springer-Verlag).   
 
Bi aldiz irabazi du European Conference on Computer Vision saria 
(1992an R. Cipolla-rekin eta 1996an M. Isard-ekin) eta IEEEren 
(Nazioarteko Ingeniari Elektriko eta Elektronikoak) David Marr saria 
irabazi zuen 2001ean (K. Toyama-rekin batera). 2006an zilarrezko 
domina eman zion Londreseko Ingeniaritzako Errege Akademiak, 
eta 2007an Ingeniaritza eta Teknologia Erakundearen (IET) 
Mountbatten urrezko domina jaso zuen (aurretik ordenagailuen 
munduko Maurice Wilkes eta Tim Berners-Lee aitzindariek irabazi 
zuten, besteak beste). 2011n Blakek eta Microsoft Researcheko 
bere lankideek Ingeniaritzako Errege Akademiaren MacRobert 
urrezko domina jaso zuten mugimendua antzemateko Microsoft 
Kinect 3D sistemaren errekonozimendu automatikoagatik. 
Londreseko Ingeniaritzako Errege Akademiako kide izendatu 
zuten 1998an, IEEEkoa 2008an eta Royal Societyko 2005ean. 
2010. urtean Royal Societyko batzordeko kide izendatu zuten, 
eta 2012an EPSRCko Batzordekoa. Honoris causa izendatu dute 
Edinburgoko Unibertsitateak eta Sheffieldekoak. 

Andrew BLAKE 
Eta makinek dantzan ikusi gintuzten
The Alan Turing Institute, Erresuma Batua

Hizlari Nagusiak
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Konstantinan (Aljeria) jaiotako frantziar fisikaria da. 1962an, 
Pariseko Goi Mailako Eskola Normalean (École Normale 
Supérieure-ENS) lortu zuen doktoregoa. 1960an, Ikerketa 
Zientifikoko Zentro Nazionalean (Centre National de la Recherche 
Scientifique-CNRS) sartu zen, eta bertan aritu zen 1964ra arte; 
urte horretan, Pariseko Unibertsitateko irakasle izendatu zuten. 
1973an, fisika atomikoko eta molekularreko irakasle gisa hasi 
zen Pariseko Collège de France ikerketa-zentro ospetsuan, eta 
lan horretan aritu zen urte luzez. Cohen-Tannoudji irakasleak 
esperientzia handia du irakaskuntzan eta fisikako ikasleek, 
unibertsitatekoek zein graduondokoek, biziki balioesten dituzten 
hainbat testuliburu argitaratu ditu. 

Laser izpiekin atomoak geratzeko, hozteko eta harrapatzeko 
erabili daitezkeen mekanismoen ikerketan aitzindari izan zen. 
Cohen-Tannoudji eta bere taldea izan ziren aurrenekoak atomoak 
tenperatura oso baxuetan hozten, zero absolutotik (-273ºC) gora, 
gradu baten milloirena baino tenperatura baxuagoan. Cohen-
Tannoudjik eta beste zenbait zientzialarik diseinatutako teknikek 
hainbat aplikazio espezifiko ekarri dituzte, hala nola zehaztasun 
handiko ordulari atomikoak, doitasun handiko interferometro 
atomikoak, eta grabitatearen indarra eta errotazioaren abiadura 
neurtzeko girometroak. Era berean, teknika horiek funtsezkoak 
izan dira materiaren egoera berriak sortzeko, Bose-Einstein 
kondentsatuak, esaterako. 

Claude COHEN-TANNOUDJI 
Atomo-ehiztaria
École Normale Supèrieure, Frantzia 
Fisikako Nobel Saria 1997

Elena Cattaneo katedraduna Biozientzia Saileko Zelula Amen 
Biologia eta Gaixotasun Neurodegeneratiboen Farmakologia 
Laborategiko zuzendaria da, baita Milango Unibertsitateko 
UniStem Zelula Amen Ikerketa Zentroko sortzailekide eta 
lehenengo zuzendari ere. Cattaneoren laborategiko ikerketa-
gai nagusia Huntingtonen gaixotasunaren (HD) patofisiologia 
molekularra da. Laborategiaren xede nagusia Huntingtonen 
gaixotasunarekin lotutako ebakuntza terapeutikorako egokiak 
diren zelula, molekula eta bide berriak identifikatu eta 
medikamentuen probak egiteko erreaktibo berriak identifikatzea 
da. Laborategia 20 zientzialarik osatzen dute, barne-kudeaketaz 
arduratzen den pertsonala barne.

Zelula ama neuronal eta Huntingtonen gaixotasunari buruz 
eginiko ikerlanei esker Medizinako “Le Scienze” saria eta Italiako 
Errepublikako presidenteak emandako urrezko domina irabazi 
zituen Cattaneok 2001ean. 2005ean Marisa Bellisario eta Chiara 
D’Onofrio sariak irabazi zituen; 2006an Italiako Errepublikako 
Merituaren Ordenako zaldun ofizial izendatu zuten eta 2013an 
Italiako presidente Giorgio Napolitanok biziarteko senatari 
izendatu zuen. Horretaz gain, Stem Cell Person of the Year izendatu 
zuten 2013an Paul Knoepfler-ek eta bere blogaren irakurleek, eta 
Zerbitzu Publikoaren ISSCR saria jaso zuen 2014an, Paolo Bianco 
eta Michele De Lucarekin batera “Italiako eztabaida publikoan 
eta politikagintzan parte hartzeagatik, eta estandar zientifiko eta 
mediko zorrotzak errespetatzeagatik ere zelula amekin eginiko 
tratamendu kliniko berriak sartzeari dagokionez”. 

Cattaneo doktoreak 160 artikulu inguru argitaratu ditu aldizkari 
zientifikoetan eta 400 eskola eta hitzaldi baino gehiago ematera 
gonbidatu dute. Bestalde, aktiboki parte hartzen du komunitate 
zientifikoari eta publikoari zuzenduriko ekitaldi profesional eta 
parte-hartzaileen antolakuntzan. 

Elena CATTANEO 
Zelula amen sendatzeko ahalmena
Università degli Studi di Milano, Italia
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William (Ned) Friedman Harvard Unibertsitateko Organismika 
eta Biologia  Ebolutiboaren Katedraduna da, eta Harvard 
Unibertsitateko Arnold Arboretumeko zortzigarren zuzendaria 
144 urteko historian. Nazioartean luze eta zabal aitortu dute 
Friedmanek landare hazidunen historia ebolutiboari buruz egin duen 
ikerlana. Friedman irakaslearen azterlanei esker, landare loredunen 
eboluzioaren hastapeneko lehen faseei buruzko mendeko  
ikuspegia errotik aldatu da, hau da, Darwinen “misterio 
gogaikarria”. Bere karreraren hastapenetan, AEBko Zientziaren 
Fundazio Nazionalak hautatu zuen Gazte Ikertzaile Presidentzial. 
Linnean Society of London-eko eta Zientziaren Aurrerapenerako 
Amerikar Elkarteko kidea da. Gaur egun “Ezagutu Darwin” 
izeneko mintegi bat ematen du Harvarden, zeinean ikasleek 
Charles Darwinen hamar esperimentu egiten dituzten eta gai 
bakoitzarekin lotura duten gutunak irakurtzen dituzten (bai, 
ikasleek uso zaleekin lan egiten dute, eta zizareek pianoaren eta 
fagotaren soinuari erantzuten dioten aztertzen dute). 

Arnold Arboretumeko zuzendari gisa, Friedman irakasleak gogotik 
lan egin du Arboretumaren inpaktu soziala zabaltzeko egitarau 
publiko baten bitartez, zientzialarien eta publikoaren arteko 
komunikazioa sustatu nahian, eta Arboretumeko eta Asiako 
biodibertsitatearen arteko harremana ere indartu ditu. 2016an, 
lau urtez plangintza zabal bat egin ondoren, hamar urteko 
ekimen bat abiatu du Arnold Arboretumek datorren mendera 
begira dituen bilduma biziak taxutu eta handitzeko. Mundu 
osoan landareak bilatu ondoren, zurezko landare espezieen 
bilduma berriak txertatuko zaizkio Bostoneko lorategi botaniko 
paregabe honi. Horri esker, Harvardeko botanikari eta ingurumen 
zientzialari belaunaldi berri baten formakuntza bermatuko da, 
aldaketa klimatikotik hasi eta genomika arte, erronka mota ugariri 
aurre egiteko prest egongo den belaunaldia prestatuz. 

William FRIEDMAN 
Loreen detektibea
Harvard University, Estatu Batuak

Belgikan jaio zen, 1932an. Judu poloniarrak izaki, Belgikara 
emigratu zuten gurasoek, eta han gerratik onik atera ziren pertsona 
askok eskuzabaltasunez emandako laguntzari esker. François 
Englert lehenik Ingeniaritza Elektriko Mekanikoan lizentziatu zen, 
gero, 1958an, Fisikako masterra egin zuen, eta 1959an doktoretza 
lortu zuen. Ikasketak amaitu eta gero, Estatu Batuetara jo zuen 
Cornell Unibertsitatean (Ithaca) orduko katedradun gazte Robert 
Brout zientzialariarekin batera ikerlari gisa lan egiteko. Bizitza osoa 
iraungo zuen adiskidetasun baten abiapuntua izan zen hura, baina 
baita oso emankorra gertatuko zen lankidetza zientifikoaren hasiera 
ere; izan ere, Bruselako Unibertsitate Libreko fisika teorikoko taldeko 
zuzendaritza partekatu zuten eta elkarrekin aurkitu zuten, 1964. 
urtean, masa sorrarazten duen mekanismoa, Brout-Englert-Higgs 
(BEH) deituriko mekanismoa, hain zuzen. 2011n zendu zen Robert 
Brout, eta François Englertek, Peter Higgsekin batean, Fisikako 
Nobel Saria jaso zuen 2013an aipatu deskubrimendua egiteagatik. 
Fisikari belgikarrak Asturiasko Printzea Saria irabazi zuen 2013an 
Peter Higgsekin eta CERN erakundeko laborategiarekin batera. 

Fisika modernoak zehazten duenez, eraikuntzako blokeen moduan 
jarduten duten partikula batzuek osatzen dute materia. Partikula 
horien artean badira beste partikula batzuek esku hartzen duten 
indar batzuk. Partikula gehien-gehienen funtsezko ezaugarria 
da masa edukitzea. 1964. urtean Robert Broutek eta François 
Englertek partikulen masaren jatorriari buruzko artikulu bat eman 
zuten argitara: partikulen masaren jatorria simetriaren hausturan 
oinarritzen zen, eta funtsezko partikula baten presentzia iragarri 
zuten, teoria mailan bada ere, aipaturiko fenomenoa azaltzeko. 
Peter Higgsek, bere aldetik, gai berari buruzko beste artikulu 
bat plazaratu zuen sei aste geroago. 2012an, CERN erakundeko 
laborategiko Hadroi Kolisore Handian burututako bi esperimentuk 
(ATLAS eta CMS) berretsi egin zuten aipatutako partikularen 
presentzia, hau da Brout-Englert-Higgs bosoia deituarena. Englert 
irakasleak sari eta ohoragarri ugari jaso ditu goian adierazitakoez 
gain; horien artean dago Fisikako Wolf Saria, 2004. urtean jasoa 
(Robert Broutekin eta Peter Higgsekin batera). Honoris causa 
izendatu dute izen handiko unibertsitate askok, eta Europako 
Fisika Elkarteko eta Solvay Institutuko ohorezko kidea da, Belgikako 
Jeunesses Scientifiques elkarteko ohorezko presidente izateaz gain. 
Baroi titulua jaso du Belgikako erregearen eskutik. 

François ENGLERT 
Masaren bosoia saltsaren erdi-erdian
Université Libre de Bruxelles, Belgika 
Fisikako Nobel Saria 2013

Hizlari Nagusiak
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Martin Karplus Vienan jaio zen, Austrian, 1930ean. Harvarden 
lizentziatu zen, 1950ean, eta 1953. urtean amaitu zuen 
doktoregoa Caltech-en, Kaliforniako Teknologia Institutuan. 
1953 eta 1955 artean Oxfordeko Unibertsitateko doktoratu 
osteko ikertzaile izan zen NSFren beka batekin, eta hori 
amaitutakoan, 1955. urtean bertan, Illinoisko Unibertsitatean 
hasi zen lanean. 1960an Columbiako Unibertsitatean sartu 
zen irakasle, eta 1966an Harvarden; azken horretan, Kimikako 
Theodore William Richards katedraren jabe egin zen 1979an. 
Bestalde, Louis Pasteur Unibertsitateko irakasle ere bada. Honako 
hauetako kide da: National Academy of Sciences (AEB), American 
Academy of Arts & Sciences, eta Netherlands Academy of Arts & 
Sciences eta Royal Society of London erakundeetako atzerriko 
kide. Frantziako Ohorezko Legioko komandante da. Hainbat 
unibertsitatetan izendatu dute honoris causa eta sari ugari irabazi 
ditu zientziari eginiko ekarpenengatik; horien artean Kimikako 
Nobel Saria, 2013an. 

Bere karreraren hasieran erresonantzia magnetikoaren 
espektroskopia aztertu zuen Karplusek, eta spin-spin akoplamendu 
nuklearraren konstanteei buruzko bere azterketa teorikoak interes 
berezia piztu zuen. Funtsezko ekarpenak egin dizkio molekula 
txikien arteko talka erreaktiboen teoriari, ibilbidearen kalkuluetan 
oinarrituta. Gorputz anitzen perturbazio teoria sistema atomiko 
eta molekularrei aplikatu dien lehenengo zientzialarietako 
bat izan da. Bere ibilbidean, kimika eta biokimika teorikoaren 
hainbat arlotan egin ditu ikerketak Karplus irakasleak, eta bere 
emaitzak 700etik gora aldizkarietako artikulutan eta liburuetako 
kapitulutan aurkeztu ditu. Horrez gain, bi liburu ere argitaratu 
ditu. Karplusen interes nagusia metodo teorikoak garatzea eta 
baliatzea izan da arazo kimikoak eta biologikoak sakonago 
ezagutzeko eta ulertzeko. Bere ekarpenak ezinbestekoak izan 
dira teoriaren bilakaeran, arlo espezializatu batetik hasi eta 
kimika modernoaren ardatz izaterarte, eta berrikiago, biologia 
estrukturalean. 

Martin KARPLUS 
Biologiara itzuli zen kimikari teorikoa
Harvard University, Estatu Batuak;  
Université de Strasburg, Frantzia 
Kimikako Nobel Saria 2013

Dudley Herschbach San Josen jaio zen (Kalifornia), 1932an. 
Stanford Unibertsitatean ikasi zuen, eta bertan, Matematikan 
graduatu zen 1954an eta Kimikako Masterra eskuratu zuen 
1955ean. Ondoren, 1956an, Fisikan graduatu zen Harvardeko 
Unibertsitatean, eta Kimikan doktoratu zen 1958an. Jarraian, 
fisikako eta kimikako irakasle lanetan hasi zen Berkeleyko 
Unibertsitatean eta 1963an Harvardera itzuli zen kimikako 
katedradun bezala. Egun, Harvardeko Katedradun Emeritoa 
da eta 2005az geroztik fisikako lanaldi partzialeko irakasle ere 
bada Texaseko Unibertsitatean. Herschbach irakaslea hainbat 
akademia eta instituzioko kide da, eta nazioarteko sari eta 
ohore ugari jaso ditu. Bere kolaboratzaile, Yuan T. Lee eta John 
C. Polanyi, kimikari kanadiarrarekin batera, 1986an Kimikako 
Nobel Saria jaso zuen, oinarrizko prozesu kimikoen dinamikaren 
inguruan eginiko ekarpenengatik.

Herschbach hezkuntza zientifikoaren eta jendarteko kultura 
zientifikoaren jarraitzaile sutsua da. Adin guztietako ikasleei 
hitzaldiak ematen dizkie, zientzia eta aurkikuntzarekiko 
duen grina helarazteko. Denbora luzez, Talentu Zientifikoak 
Aurkitzeko Intel Azokako eta Nazioarteko Zientzia eta 
Ingeniaritzako Intel Azokako Administrazio Kontseiluko Buru 
izan da. Herschbachek ahotsa jarri zion ‘Simpsondarren’ 
“Treehouse of horror XIV” izeneko 2007. atalari, non Frink 
irakasleari Fisikako Nobel Saria ematen agertzen zen. 

Dudley HERSCHBACH 
Nobel sariduna The Simpsons telesaileko 
protagonista
Harvard University, Estatu Batuak 
Kimikako Nobel Saria 1986
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Ingalaterran jaio zen eta Imperial College London erakundeko 
Blackett laborategian dihardu 1981az geroztik. Cambridgeko 
Unibertsitateko Cavendish laborategian ekin zion bere ibilbideari, 
eta ondoren, Erresuma Batuko Science and Technology Facilities 
Council erakundeko Daresbury laborategiko teoria-taldea 
zuzendu zuen sei urtez. Marconi enpresarekin lankidetzan, 
hainbat “metamaterial” diseinatu zituen (alegia, naturan 
aurkitzen ez diren propietateak dituzten material artifizial 
berritzaileak). Horrenbestez, permitibitate elektriko negatiboa 
duten metamaterialak diseinatu eta egin zituzten, eta geroago, 
berriz, iragazkortasun magnetiko negatiboa dutenak. “Lente 
perfektua” egiteko proposamena izan zen proiektuaren gailurra; 
hau da, uhin-luzerak mugatzen ez duen lentea. Pendryren lanen 
artean, errefrakzio-indize negatiboen ikerketa eta aplikazio 
praktikoa duen lehenengo “ikusezintasun-kapa” dira oihartzun 
gehien jaso dutenak. 

Imperial College London erakundeko Fisika Saileko buru izan 
zen John Pendry, baita Fisika Zientzien Fakultateko dekano 
ere. Jaso dituen izendapen eta sarien zerrenda luzeari begira, 
aipatzekoak dira, besteak beste: Royal Societyko kidea (1984), 
Cambridgeko Unibertsitateko Downing Collegeko ohorezko 
kidea, baita IEEEkoa ere (Nazioarteko Ingeniari Elektriko eta 
Elektronikoak), Dirac saria (1996) eta Royal Societyko errege-
domina (2006). Gainera, “Sir” titulua ere jaso du (2004), 
zientziari egindako ekarpenak direla eta. Berriki, Zientziaren 
Amerikar Akademia Nazionaleko Bazkide Atzerritar hautatu 
dute. 2013an, Fisikako Institutuak Newton Domina eman zion, 
eta 2014an, berriz, nanoteknologiaren arloko Kavli Prize saria 
jaso zuen. 

Sir John PENDRY 
Ikusezintasunaren gizona
Imperial College London, Erresuma Batua 

1943. urtean jaioa Schrodan (garai hartan alemanek okupatutako 
Polonia, egun Polonia), Klaus von Klitzingek Fisika ikasi zuen 
Braunschweigeko Unibertsitate Teknikoan. Karrera zientifikoa 
jarraitu zuen Würzburgeko Unibertsitatean; 1972an doktoregoa 
bukatu eta irakasle gaitasuna lortu zuen 1978an. Geroago, 
irakasle izendatu zuten Municheko Unibertsitate Teknikoan (1980-
1984), eta, ondoren, ohorezko irakasle bihurtu zen Stuttgarteko 
Unibertsitatean eta Egoera Solidoaren Ikerketarako Max Planck 
Institutuko Zuzendari eta Kide zientifikoa, 1985ean. Gaur egun, 
Klaus von Klitzing irakaslea “Dimentsionaltasun baxuko elektroi 
sistema” saileko burua da Egoera Solidoaren Ikerketarako Max 
Planck Institutuan, Alemanian. 

Bere karrera zientifikoan zehar, Klaus von Klitzingek ikerketa 
egonaldiak egin ditu Oxfordeko Unibertsitatean, Ingalaterran, 
Grenobleko Eremu Magnetiko Altuko laborategian, Frantzian, 
eta IBMko ikerketa laborategian, Yorktown Heightsen, 
AEBn. 1985ean, Fisikako Nobel Saria jaso zuen “Hall efektu 
kuantifikatuaren aurkikuntzagatik”. Gaur egun, von Klitzingen 
aurkikuntza mundu osoan erabiltzen da doitasun handiko 
neurketak egiteko eta bidea ireki du gailu nanoeletronikoetan 
aplikazio eta garapen berriak sortzeko eta maila mikroskopikoan 
ulertzeko.

Klaus von KLITZING 
Nanodoitasunaren kalibratzailea
Max-Planck Institut für Festkörperforschung, Alemania 
Fisikako Nobel Saria 1985

Hizlari Nagusiak
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Brain Activity Map Project (Garun Jarduera Mapeatzeko Proiektua) 
proiektuaren inspiratzailea da. Maila handiko nazioarteko 
ekimen bat da, garun-zirkuituetan neurona bakoitzaren 
jarduera erregistratzeko eta manipulatzeko xedea duena. 
Obamaren administrazioak babestu du proiektua BRAIN asmo 
handiko ekimena bezala. Yuste, BRAIN ekimenaren haserako 
proposamena aurkeztu zuen ikerlari taldearen buru izan zen, eta 
egun NIH BRAIN aholkulari taldeko kidea da eta haren neuroetika 
batzordean parte-hartzen du. Rafael Yuste Biologia Zientzien eta 
Neurozientzien katedraduna da, Columbiako Unibertsitatean 
(AEB). Madrilen jaio zen, eta bertan egin zituen ikasketak. 
Unibertsitate Autonomoko medikuntzako doktore egin zen, 
Jiménez Díaz Ospitale Fundazioan. Cambridgeko (Erresuma 
Batua) LMBn, Sydney Brener Nobel Saridunaren taldean ikerketa 
aldi labur baten ondoren, doktoregoko ikasketak egin zituen 
Larry Katz ikerlariarekin, New Yorkeko Rockefeller Unibertsitateko 
Torsten Wiesel Nobel Saridunaren laborategian. Ondoren, Bell 
Laborategietako Fisikako Dibisioan sartu zen eta han lau urteko 
doktore-ondokoa egin zuen David Tank eta Winfreid Denk 
ikertzaileekin batera, Konputazio Biologikoko Sailean. 1996. 
urtean, Columbia Unibertsitatearen Biologia Zientzien Sailean 
sartu zen. 2005. urtean, HHMI ikertzaile eta Garun Zirkuituen 
Kavli Institutuko zuzendarikide izendatu zuten, Columbian. Gaur 
egun, Neurotechnology Center-eko (NTC) zuzendaria da, alegia, 
BRAIN ekimen presidentzialari erantzuna emateko Columbiako 
Unibertsitateak sortu duen zentrua. 

Yuste doktorea eta haren laborategia “alderantzizko ingeniaritza” 
estrategia bat ari dira ezartzen, mikro-zirkuitu kortikalaren 
funtzioa ulertzeko, oinarrizko elementua baita garuneko azalaren 
arkitekturan. Gai horiek ikertzeko, Yuste aitzindaria izan da laser-
irudi tekniken garapenean eta aplikazioan. Zirkuitu neuronalen 
kaltzio-irudiak, irudi bifotonikoa, eta fotoestimulazioa, konposatu 
kaiolatuak eta argi modulazio bidezko mikroskopia holografikoa 
erabili ditu. Aurrerapen tekniko horien bidez hainbat patente 
erregistratu dira, eta horietako bi merkaturatzeko lizentzia dute 
dagoeneko.Yustek hainbat sari jaso ditu, eta horien artean New York 
Hiriaren Alkatearen Saria eta Neurozientzien Elkarteko Ikertzaile 
Gaztearen Saria nabarmentzen dira. Era berean, Real Academia 
Española de Ciencias eta Academia de Medicinako kide da.

Rafael YUSTE 
Obamaren garun zientifikoa
Columbia University, Estatu Batuak

1954. urtean Bilbon jaioa. 1980 eta 1987 bitartean Almerian lan egin 
zuen Max Planck Institut fur Astronomie espainiar-alemaniar Zentro 
Astronomikoan (Calar Altoko Behatokia). 1986. urtean doktoretza 
lortu zuen Fisika Zientzietan Euskal Herriko Unibertsitatean eta 
doktoretza sari berezia eman zioten. 1987an Euskal Herriko 
Unibertsitateko Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoan hasi zen 
eskolak ematen, eta gaur egun aipatu ikastegiko Katedraduna da 
Fisika Aplikatua sailean eta zuzendaria Fisika Aplikatua I Sailean. 
Europako Espazio Agentziaren (EEA) Eguzki Sistema Esploratzeko 
Aholkularitza Batzordeko kidea izan da, eta egun E-ELTren (europar 
teleskopio handia, European Southern Observator) Zientzia 
Programako eta Astronomiako Batzorde Nazionaleko kidea da. 

Batez ere planetetako atmosferak ditu aztergai, eta UPV/EHUko 
Zientzia Planetarioen Taldeko zuzendaria da. Europako Espazio 
Agentziaren Venus Express, ExoMars18 eta JUICE (Jupiter Icy 
Moon Explorer) misio espazialetan eta NASAren Mars 2020 
misioan ikertzailekide da. 200dik gora artikulu eman ditu argitara 
ikerkuntza lanetan espezializatutako aldizkarietan, eta horietatik 
10 artikulu Nature (4 aldiz azaldu da azalean) eta Science izen 
handiko aldizkarietan. Unibertsitateko irakasle gisa jendaurreko 
hitzaldiak eman ditu estatu osoan barrena, baita eskola, mintegi 
eta ikastaroak ere unibertsitateetan nahiz kulturetxeetan. Era 
berean, zientzia gizarteratzeko artikulu ugari idatzi ditu, baita 
liburuetan eta entziklopedietan argitaratutako hainbat kapitulu 
ere. “An Introduction to Planetary Atmospheres” (Taylor & Francis-
ek argitaratua - CRC, AEB) testu liburuaren egilea da. EspaZio 
Gelako zuzendaria da eta Zientzia eta Teknologia Espaziala izeneko 
Masterraren arduraduna da. 13 doktore tesitan eta egun bidean diren 
beste 4 doktore tesitan zuzendari eta zuzendarikide izan da. 2010. 
urtean Revista Española de Física aldizkarian argitaratutako artikulu 
onenaren saria eman zioten, eta 2014an Fisikaren Irakaskuntza eta 
Dibulgazio saria jaso zuen. Bi sari horiek Real Sociedad Española de 
Física - BBVA Fundazioaren eskutik jaso zituen.

Agustín SANCHÉZ-LAVEGA 
Beste mundu batzuen esploratzailea
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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Hizlari Gonbidatuak

_____ 

Amets ARZALLUS
Bertsolaria

Hendaiarra. Haurra zenetik hasi zen bertsotan, etxean zuen 
giroak eraginda. Seaskaren Kolegioan eta Baionako Lizeoan ikasi 
ondoren, Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) Kazetaritzan 
lizentziatu zen. Argia aldizkarian egin ditu kolaborazio sarrienak 
baita Berria egunkarian eta Euskadi Irratian ere. Jarduera 
anitzetan parte hartu du: hitzaldiak, jendaurreko gogoeta eta 
hausnarketa kritikoak, ekitaldi publikoetarako mezuak prestatu 
eta adierazi e.a. Gainera, Hendaiako Bertso-eskolan irakasle aritu 
da; bertso –paper lehiaketa ugari irabazi du; zenbait kanturentzat 
letrak egin ditu; bat-bateko bertsoa beste kultur adierazpide 
batzuekin (dantza, trikitia, poesia, musika...) uztartzen aritu da. 
Lau aldiz irabazi du Nafarroako Bertsolari Txapelketa. Hirutan 
Xilaba Bertsulari Xapelketa eta Bertsolari Txapelketa Nagusian 
txapeldun-orde izan zen 2009an eta txapeldun 2013an.  
 

_____ 
 
Pamela DIGGLE
University of Connecticut, Estatu Batuak

Pamela Diggle katedraduna eta Connecticuteko Unibertsitateko 
(AEB) Ekologia eta Biologia Ebolutiboko Departamentuko buru da. 
Diggleren ikerketa landareen garapenean zentratzen da: garapen-
prozesuan jasandako aldaketek forma berriak nola sortzen 
dituzten, eta garapen prozesuak nola eragingo dion landareek 
klima-aldaketaren aurrean emandako erantzunari aztertzen ditu. 
Botanikaren arloan, programa zuzendari izan da US-National 
Science Foundation gobernu-agentzian eta presidente Botanical 
Society of America delakoan. Gaur egun, American Journal of 
Botany aldizkariko edizio buru da. Konpromiso sendoa erakutsi 
du landareengatik sentitzen duen mirespena partekatzearekiko, 
bai unibertsitateko eskolen bidez, bai graduondoko ikasleei 
partekatzeko udako ikastaro intentsiboen bidez, are Alaskako 
urrutiko herrixketako lehen hezkuntzako ikasleei emandako 
eskolen bitartez ere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____ 

Andoni EGAÑA
Bertsolaria
 
1961eko urriaren 2an jaio zen, Zarautzen (Gipuzkoa). Gaur 
egun Zarautzen bizi da, baina Gasteizen ere, Arabako eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko hiriburuan, eman zituen urte batzuk. 
Euskal Filologiako lizentziaduna da. Gaur egun erabat sorkuntzari 
emana bizi da: bertsolari gisa ez ezik, telebista saioetako 
gidoigintzan eta idazle moduan ere nabarmendu da. Literaturan 
hainbat esparru jorratu ditu eta euskal prentsan kolaborazio 
asko egin/egiten ditu iritzi-emaile moduan. Disko bat ere badu 
argitaratua berak idatzitako bertsoekin, eta besterentzat ere idatzi 
izan ditu kantuak. 80ko hamarkadaren bukaeratik aurrera, 90eko 
hamarkadan batik bat, bera izan da bat-bateko bertsogintzaren 
ordezkari nagusietakoa. Bertsolari ez ezik, ikertzaile, aztertzaile 
eta teorizatzaile moduan ere nabarmendu da Andoni Egaña. 
Bereziki azpimarratzekoa da bat-bateko bertsoa sortzeko 
prozesua azaltzeko eta ezagutarazteko egin duen ekarpena. Bat-
bateko bertsoa beste kultur adierazpide batzuekin (dantza, trikitia, 
poesia, musika...) uztartzeko egin diren esperientzia askotan 
parte hartu du. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko Zuzendaritza 
Batzordeko kide izana da urte askoz, eta Ikerketa Saileko buru. 
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian txapelduna izan da 
1993, 1997, 2001, 2005 edizioetan. 
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_____
 
Itziar LAKA
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak saileko katedraduna, eta 
Gogo Elebiduna ikerketa taldearen zuzendaria da. 1990ean 
doktoratua Massachusetts Institute of Technology-n Negation in 
Syntax: On the Nature of Functional Categories and Projections, 
izeneko tesiarekin (Garland-ek 1994ean argitaratua); 1990-1995 
artean, New Yorkeko University of Rochester-en irakasle izan zen.
Viena, Utrecht, Napoles eta Río de Janeiroko unibertsitateetan 
irakasle izan da eta ikertzaile gonbidatu Netherlands Institute for 
Advanced Study in Humanities (NIAS), eta Instituto Universitario 
Ortega y Gasset-en, beste batzuen artean. Euskaltzain urgazlea 
da, eta interneten eskuragarri den A Brief Grammar of Euskara, 
the Basque Language (1996) gramatikaren egilea. Bere ikerketak 
hizkuntzalaritza teorikoa eta psiko/neurolinguistikako metodo 
esperimentalak uztartzen ditu, hizkuntzaren irudikapen 
eta prozesamendu neurala argitzeko, batik bat sintaxia eta 
elebitasunaren inguruan.

_____
 
Maialen LUJANBIO
Bertsolaria

Arte ederretan lizentziaduna. Bertsolaria afizioz eta ofizioz. Bertso 
Eskolan ekin zion bertsolaritzari eta Eskolarteko txapelketetan 
kantatuz murgildu zen bertso-munduan. 2003 urtean 
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa irabazi zuen; 2001, 2005 eta 
2013an Txapelketa Nagusiko txapeldunorde izan da eta 2009an 
txapeldun. Bertsotik abiaturik bestelako sorkuntza ekarpenak 
gauzatu ditu: 2006tik 2011ra Ornitorrinkus proiektua ondu zuen 
Judith Montero eta Xabier Erkiziarekin. Musika esperimentala, 
hotsak eta hitzak bat eginez, eta “Ornitorrinkus” diska-liburua 
argitaratu. 2011an “Txori Mugariak” irrati performancea sortu 
zuen Xabier Erkiziarekin; eta 2013an, “Hegi, Egia, Egiak” 
proiektua. Horiez gain, Euskadi irratian maiz kolaboratzen du; 
hitzaldiak ere eman ditu herriz herri, UPV/EHUn, lan munduan 
euskararen inguruan. Kolaborazio idatziak Argia aldizkarian, 
Egunkaria eta Berria egunkarietan e.a. Hitzen bueltan bizi da 
Maialen Lujanbio. Bat-bateko bertsogintza landuz nagusiki. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____
 
Juan Ignacio PÉREZ
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Fisiologia katedraduna UPV/EHUn. Europako hainbat zientzia 
erakundetan ikerkuntza lanak egin ditu itsas animalien fisiologiaren 
esparruan. UPV/EHUko errektoreordea (1997-2000) eta errektorea 
(2004-2009) izan da. Jakiundeko eta FECYT Zientzia eta Teknologia 
Batzarreko kidea da. Zientzia gizarteratzeko jardueretan 
kolaboratzailea izan ohi da hainbat hedabidetan. Une honetan 
UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrako koordinatzailea da. 

_____
 
Kirmen URIBE
Idazlea

Euskal idazleen artean, Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) da egile 
irakurrienetakoa, hamaika hizkuntzatara itzuliak izan dira haren 
lanak. Euskal Filologia egin zuen Gasteizen (UPV/EHU), eta Literatura 
Konparatuko graduondoko ikasketak burutu zituen Trenton (Italia). 
Haren lehenengo nobelak, Bilbao-New York-Bilbao, Espainiako 
Literatur Saria jaso zuen 2009an, eta sekulako oihartzuna izan zuen 
argitalpenen mundu orokorrean, 15 hizkuntzatara itzuli zuten. 
Erresuma Batuan, urteko 15 liburu onenen artean aukeratu zuen 
Foyles liburu-denden kateak. Lehendik ere arrakasta handia izan zuen, 
nola kritikaren hala irakurleen aldetik, egile honen Bitartean heldu 
eskutik poema liburuak (Kritika Saria jaso zuen eta ingelesez argitaratu 
zuten AEBetan). Egile honen azken nobela, Mussche (Mundua 
mugiarazten duena), Txinan argitaratu den aurreneko euskal eleberria 
da. Izen handiko unibertsitateek gonbidatua izan da, horien artean 
daude Stanfordekoa, Chicagokoa, Oxfordekoa, UCSD, NYU eta 
Washington University. Azken horretan literaturako Massei Lectures 
eskolak emango ditu heldu den urtean. The New Yorker, El País eta 
Berria bezalako kazetetan eman dituzte argitara egile honen testuak. 
 
_____
 
Xurxo MARIÑO 
Universidade da Coruña

Biologia Zientzietan Doktorea da Universidade de Santiago de 
Compostela unibertsitatean, eta Medikuntza Saileko irakaslea da 
Universidade da Coruña unibertsitatean. UDCren Neurocom ikerketa 
taldeko kidea da. Ikerkuntza lanak eman ditu argitara hainbat 
aldizkari espezializatutan, eta kolaboratzailea izan da Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) institutuan. Dibulgaziozko hamaika 
jardueratan esku hartzen du, beti ere Giza Zientziekin uztartzen 
saiatuz. “Os dados do reloxeiro”, “Po de estrelas” eta “Neurociencia 
para Julia” liburuak eman ditu argitara; besteak beste, Naukas.com 
atariko kolaboratzailea da; “kafe-antzoki zientifikoak” antolatzen 
ditu, eta elkarrizketa eta antzerki arteko nahasketa modukoak, 
“Discurshows” deituak, bideratzen ditu zientzia kontuak 
gizarteratzeko xedearekin. 2011. urtean “FECYTen I. Komunikazio 
Zientifikoko Lehiaketako” epaimahaiak Sari Berezia eman zion. 
2014. urtean jaso zuen dibulgazioko Tesla Saria. 
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_____  
 
Pedro Miguel ETXENIKE

DIPCko presidentea eta UPV/EHUko katedraduna

Passion for Knowledge 2016ko presidentea

Passion for Knowledge 2016 programaz eta sail eta jarduera guztiak gainbegiratzeaz arduratzen den Batzorde Exekutiboa:

_____  
 
Nora GONZALEZ

DIPCko komunikazio eta 
dibulgazio zientifikoko 
arduraduna 

Koordinatzaile Nagusia

_____  
 
Ricardo DÍEZ MUIÑO

DIPCko zuzendaria 

Hitzaldi Nagusiak

_____  
 
Igor CAMPILLO

Euskampuseko zuzendari 
exekutiboa 

Harreman Instituzionalak

_____  
 
Juan Ignacio PÉREZ

UPV/EHUko Kultura 
Zientifikoko Katedrako 
koordinatzailea 

Naukas Passion

Batzordea

_____  
 
Xabier LÓPEZ

UPV/EHUko irakaslea 

Zientzia Eskola

_____  
 
Itziar OTEGUI

CIC nanoGUNEko 
komunikazio arduraduna 

Topaketak 

_____  
 
Amaia ARREGI

DIPCko komunikazio eta 
dibulgazio zientifikoko 
teknikaria 

Jarduera Paraleloak 
 

_____  
 
Manex URRUZOLA

Elhuyarreko komunikazio 
unitateko arduraduna

Prentsa Bulegoa

_____  
 
Maite AIZPURU

Lankor kongresuak 

Idazkaritza Teknikoa
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Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) fisikako katedraduna da materia kondentsatuaren alorrean, Donostia International Physics 
Center (DIPC) zentroko eta CIC nanoGUNEko presidente  da, eta UPV/EHUko Nazioarteko Bikaintasun Campusaren Euskampus 
Fundazioko presidenteordea. Gainera, Jakiunde, Zientzia, Arte eta Letren Akademiako ohorezko presidente da.  
 

Sari eta aitormen ugari jaso ditu, horien artean aipatzekoak, Euskadi Ikerketa Saria (1996), Ikerkuntza Zientifiko eta Teknikoko 
Asturiasko Printzea Saria (1998), Fisikako Max Planck Saria (1998), Blas Cabrera Ikerkuntzako Sari Nazionala (2005) edo Donostiako 
Hiriko Urrezko Domina (2000), besteak beste. Gainera da, Cambridge Unibertsitateko Doctor in Science (1998) eta Honoris Causa 
Doktorea beste lau unibertsitateetan.
   
 

Bere ikerkuntza lanaz gain, 400dik gora artikulu ditu aldizkari espezializatuetan eta 200dik gora hitzaldi mundu osoko izen handiko 
unibertsitateek eta erakundeek gonbidatuta, azken urteetan ahalegin handia egin du zientzia kultur jarduera gisa sustatzeko eta 
zientifikoki ongi informatua dagoen gizarte baten garrantzia azpimarratzeko. Passion for Knowledge dugu horren erakusgarri.

Donostia International Physics Center, 2000 urtean sortutako ikerketa zentro bat da. DIPCren helburu nagusia da 
materia kondentsatuaren fisika eta materialen zientziaren arloetan oinarrizko ikerketaren garapena mailarik altuenean 
sustatzea eta katalizatzea. Sortu zenetik, DIPC instituzio irekia izan da eta Euskal Herriko Unibertsitateari (UPV/EHU)
lotuta egon da.

Donostia International Physics Center-ek (DIPC) antolatzen du Passion for Knowledge jaialdia.

Bikaintasuna ikerketan

Hasieratik DIPCk zientzia-bikaintasuna sustatzea izan du 
helburu. Horrek, ideiak askatasunez trukatzeko plataforma 
bat eskatzen du, non helburu berriak ezarri eta partekatzen 
diren, harreman pertsonalak sendotuz. DIPCn aurkikuntza 
gailentzen da burokraziaren, arauen eta errutinen gainetik, eta 
horrek mundu mailako zientzialarien arreta piztu ez ezik, horiek 
puntako proiektuen kudeaketan sartzeko aukera eskaintzen du. 

DIPCren ikertzaile komunitatea, dinamikoa oso, UPV/EHUren 
talentu zientifikoaren inguruan sustraitzen da, zeinak 
nazioarteko ikertzaile bisitarien komunitate zabal 
baten anfitrioi papera jokatzen duen hain zuzen ere.   

Bikaintasuna komunikazioan

DIPC zentroak abangoardiako zientzia ikertzea du helburu, baina 
gizarteari zientzia-ezagutza hurbiltzeko erantzukizuna ere badu. 
Izan ere, DIPCren ustez, kultura zientifikoak asko laguntzen die 
bai aurrerabideari eta baita gizartearen askatasunari ere. Zentroak 
topaketa-guneak eskaintzen ditu zientzialarientzat eta herritarrei 
zientzia hurbiltzeko ekimenak antolatzen ditu. Era horretan, 
DIPCk ezagutzari begirako jakin-mina, interesa, lilura, gogo-
berotasuna eta pasioa piztu nahi ditu, bereziki gazteen artean, 
eta bide batez, zientzia guztiontzako ekintza kultural erakargarria 
dela erakutsi.

 
 

http://dipc.ehu.eus
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Kolaboratzaileak:
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