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L I B U R U T E G I A

Jose Felix Rojas Bizkaiko Astronomia Elkarte-
ko kidea da, EHUren barruan planeten at-

mosferak ikertzen dituen taldekoa. Hari eskatu
diogu dibulgazio-liburu batzuen gomendioa egi-
teko, eta ezin hobeto erantzun digu. Izan ere,
ikerketa-talde osoari eskatu dio iritzia, eta, on-
dorioz, taldeko kide guztien go-
mendioa da hau.

Dibulgazioaren atalean, lau go-
mendio egin ditu taldeak. Bi li-
buru klasiko eta beste bi ez
hain ezagunak. Lehen klasikoa
Isaac Asimov idazlearen The
Universe (El Universo gaztela-
niazko argitalpenean) da, eta
astronomiaren oinarrizko jakin-
tza eta jakintza hori lortzeko
bide historikoa deskriba-
tzen ditu. Bigarren
klasikoa Carl Sagan
astronomoaren Cos-
mos liburua da; tele-
bistarako egin zuen
Cosmos telesaila bukatu
ondoren idatzi zuen, mate-
rial osagarria izateko.

Beste hainbat liburu ere badaude
zerrendan. Adibidez, The Soul of the
Night (El alma de la noche gaztelaniazko
argitalpenean), Chet Raymo idazleare-
na. Astronomiari buruzko hogei saiake-
raren bitartez, fedearen eta arrazionalis-
moaren arteko lotura aztertzen du egileak.
A ras del cielo, David Galadí-Enriquez Kordobako
astronomoak idatzia. Liburu horrek, gertuko as-
tronomia azaltzeaz gain (atmosfera eta zeru ur-
dina, satelite artifizialak, Ilargia, Eguzkia eta
abar), irakurlea espazioari begira jartzea du hel-
buru. Beste aukera erakargarri bat Daba Sobel
dibulgatzailearen The planets (Los planetas) libu-

rua da, planetei buruzko hamabi entseguren bil-
duma bat. Newsweek aldizkariak argitaratu zuen
kritika baten arabera, liburu horrekin irakurleak
ahaztu egiten du hezkuntza-mota bat jasotzen
ari dela, liburua jolas bat delako. Bestalde,
Arthur Upgren idazlearen The Turtle and the Stars
liburuak (La tortuga y las estrellas) astronomian

murgiltzen laguntzen digu egilearen txikitako
oroitzapenetatik abiatuta.

Bizkaiko Astronomia Elkarteko astrono-
moek fikziozko liburuak ere gomendatu
dizkigute: George’s Secret Key to the Univer-
se (La clave secreta del universo), Stephen

Hawkingek eta haren alaba Lucy Hawkin-
gek idatzia, ume batzuen abenturen bitar-
tez astronomiaren oinarrizko kontzeptuei
begiratzeko; eta Carl Saganen Contact ele-

berria (Contacto), unibertsoan bizi adi-
menduna bilatzen duten astronomo

batzuen istorioa.

Bestalde, zientzia-fikziozko
hiru liburu klasiko gomen-

datu dizkigute: Arthur
C. Clarke maisuaren
2001: A Space Odissey

(2001: Una Odisea Es-
pacial), Rendezvous with

Rama (Cita con Rama) eta Fre-
derick Pohl idazlearen Gateway

(Pórtico). Hirurak dira saga bateko
lehen liburuak.

Liburu horiek guztiek egiten dute astronomia-
ren dibulgazioa, bai dibulgazioko liburuek, bai
fikziozkoek. Horregatik dira interesgarriak zien-
tziaren ikuspuntutik. Jose Felix Rojasen hitze-
tan, “ikerketa-lan honek ez digu denbora asko-
rik uzten dibulgazioa irakurtzeko”, baina, talde
osoaren ekarpenei esker, gomendio ederra egin
digute.•
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