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Zutabe

Gaurko munduaren ezaugarri bereizietako bat ikusentzunezkoen
garaia izatea da. Ez dago merkatuan era honetako zenbat material da
bílen ikusí besterík. Artíkulu hau Juan Romayrekin egíndako elkarrizketa
bat besterik ez da. IKUSBIT izeneko entziklopedia egín baitu, euskaraz
a/or honetan aitzíndari izango dena eta duela gutxi argitaratutakoa.

Zutabe Zer da IKUSBIT?

Juan Romay IKUSBIT zer den ondo ulertzeko Didavisión izeneko proiektuaren ba
rman lekutu behar da, IKUSBIT Didavisión-en euskarazko bertsioa
baita. Beraz, zure galderari erantzunez, esango nuke entziklopedia iku
sentzunezko bat dela; hau da, betiko entziklopedietako informazioa
irudi eta soinuz eman nahi duen entziklopedia bereizi bat. Etorkizuneko
irakaskuntz mota bat edo da. Didavisión, izan ere, irakasaio magistral
modu bat da, datu-base bat, bideozinta bat, era askotako galderei eran
tzuteko prestatua: zer da energia?, zer da gizakia?, eta era horretako
galderak. lrudi (benetako nahiz sortutako) eta hotsen bitartez ematen
zaie erantzuna. Gure ustez, geroan izango da ordenagailu handi bat,
ikasleen edozein galderari erantzuteko gai izango dena.

Zutabe Zenbat zinta ditu bildumak?

Juan Romay Lehen ziklorako 60 programa prestatu ditugu, salgai daudenak hain
zuzen. Bilduma honetan, 30 bideozinta dira, bakoitzak 13-15 minutuko
bi programarekin.
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Gaia, oinarrian, zientziak dira, ez baitugu ia letrak izeneko alor hori
ikutu. Asko lantzen da biologia (ADN, zelula ...). Era berean astronornia
eta fisika ere. Hementxe duzu 30 bideozinta horien aurkibidea, zein gai
diren ikusteko:

1Gizakumearen eboluzioa/ Eguzkia: energia eta bizi iturria 2 Nolakoak
dira zelulak?/ Itsasoko bizia 3 Animali erreinua/ Fenomeno atmosferi
koak 4 Antartida/ Zer da energía? 5 Lurreko garraioak/ Aireko
garraioak 6 Nola egiten dira espazio-bidaiak?/ Ilargiaren konkista 7 Ko
metak/ Espazioa ikertzeko untziak 8 Zer dira izarrak?/ Nola sortu zen
bizia? 9 ADN-a/ Zer dira sumendiak? 10 Zer dira glaziarrak?/ Kutsadu
ra 11Nolakoa da itsasoa?/ Zer da energia nuklearra? 12 Zer da zinema
tika?/ Itsas garraioak 13 Nola funtzionatzen dute teleskopioek? Atmos
feraren kutsadura 14 lndarra eta higidura/ Higiduraren legeak Newtonen
arauera 15 Petrolioa/ Espezieen eboluzioa 16 Insektuak/ Ura 17 Ikusme
na/ Nola antolatzen da trafikoa? 18 Zer da elektrizitatea?/ Erleen mun
dua 19 Zer da odola?/ Zer da argia? 20 Sateliteak/ Nola sortzen da
gizakia? 21 Nola dabiltza hegazkinak?/ Errekuntz motoreak 22 Auto
mobila/ Argazkia 23 Landaredia/ Nola sortu zen izkribaketa? 24 Arnas
keta/ Birusak 25 Eguzki sistema/ Zergaitik izaten dira lurrikarak? 26
Lur planeta/ Burmuina 27 Zinea/ Bizia tropiko aldeetan 28 Kirola/ Zibi
lizazioaren aurrerapena 29 Unibertsoa darabilten indarrak/ Mantenua 30
Telebista/ XX. mendeko zientzia.

Aurrerantzean urtean 26 bat kapitulu prestatzeko asmotan gara eta, era
horretan, 200 edo 300 kapitulutara iritsi nahi genuke (zergatik ez) mun
duko entziklopedia ikusentzunezko handiena eginez. Hauek dira landu
asmo ditugun gai batzuk: neurria, karbonoa, industria kimikoa, hotsa,
musika, informatika, klimaren aldaketak, piramideak, hezurduraren sis
tema, sistema linfatikoa, paleontologia, geografiaren historia, popula
zioaren geografia, hiri-geografia, telefonoa nola ibiltzen den, papera
nola egiten den, radarra, jantzien historia, Albert Einstein, Galileo Ga
lilei, Isaac Newton, antzinateko zibilizazioak, grekoak, erromatarrak,
egipziarrak, Napoleon, Leonardo da Vinci, ordulariaren historia, minbi
zia, rnikroskopioa, dirua, hormonak, glandulak, vikingoak, ugaztunak,
larrua, ibai-lakuak, mea preziosoak, txirrika, Harri-aroa, Bronze-aroa,
Burdin aroa, Altzairu-aroa, matematikak eta zibilizazioa, arrantza, behi
ra eta eraikuntzako beste materialak, giza adimenaren kemenak, gibela,
giltzurrina, bihotza, usaimena, entzumena, ukimena, dastamena, gaitzak
eta sendagaiak, Gurutzadak, arkitektura erromarra, arkitektura gotikoa,
arkitektura arabiarra, gaurko arkitektura, munduko museo handiak, pin
tura, eskultura, Lurraren edertasuna, Gengis Khan eta mongoliarrak,
Alexandro Handia, Espartarrak, Aztekak, Kretako zibilizazioa, esplora
tzaile handiak, ingeniaritza genetikoa, gure munduko mehatxuak.

Helburuak mugatu al dituzue?

Muga teorian oso zabala da. Pentsa zenbat eratakoak diren ohizko en-
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tziklopediak eta irakaskuntzak ikutzen dituen gaiak. Alde horretatik,
urte askoren buruan jarriko genuke muga. Baina bada ezinbesteko muga
bat: salmenta. Ondo saltzen badugu, produkzioan jarraitu ahal izango
dugu. Zeren, nahiz eta ahoberokeria ematen duen, heroi-lana da hau,
nola aritzen garen kontuan hartuz gero.

Behin programa zientifikoak burutuz gero, Didavisión eskultura/ literatu
ra/ arkitektura egin nahi ditugu. Bistakoa denez, asmo handitan gabiltza.

Zutabe Zergatik jarri diozue izen hori?

Juan Romay Programaren nolakoarekin oso loturik dago izena (Didavisión: didácti
co/visión). Produktua Euskadin egina izan arren, mundu guztirako <lago
pentsatua; horregatik iruditu zaigu hainbat hizkuntzatarako balioko
zuela izen horrek. Eta, era horretan, identitate argi eta zehatza ematen
geniola, bertsioak hainbat produktu direlako uste okerrak saihestuz.
Alabaina, ezin izan da beti hori lortu. Esaterako, euskaraz (IKUSBIT:
ikusi/bit - ordenagailua) edo Estatu Batuetan, han jatorrizko tituluari
"munduko izkutukiak" erantsi baitiogu.

Zutabe Nori bururatu zitzaion asmoa? Eta zergatik?

Juan Romay Honelako asmo bat nekez izaten da lagun bakarraren emaitza. Duela
denbora apur bat, Europan eta Estatu Batuetan salgai zeuden produk
tuak aztertuz, ohartu nintzen bazela hutsune nabarmen bat hezkuntzara
ko bideoan. Era horretako bideorik gehienak irakasleek egindakoak zi
ren, beren gaia ondo ezagutzen duten baina ikusentzunezko hizkuntza
menderatzen ez duten irakasleek. Horregatik, normalean motelak eta as
pergarriak ziren. Ez zuten hezkuntzako bideo izeneko horiek gazteek
umetandik ikusi ohi dituzten eta hainbeste gustatzen zaizkien irudi bi
zien antz handirik (marrazki bizidunak, iragarkiak. ..). Nik uste ikasleak
testu-liburuak baino nahiago dituela, baina ez dutela gaztea berekasa
ikusten jartzeko motibazio-indarrik.

Hori ikusita, beste zerbait egin behar zela pentsatu nuen. Eta hasiera-ha
sieratik erabaki genuen, nik eta nire laguntzaileek, gure programek ez
zutela plano luze, irudi motel eta ahots aspergarri horiek dituzten doku
mentalen antzik izango.

Zutabe Beraz; produktu originala da, eta e: lehendikako beste batzuen
egokipena edo errepika?

Juan Romay Halaxe da. Didavisión-ek ezer benirik eskaini izan ez balu, nekez izango
zukeen estranjerian lortu duen bezalako harrera ona. Bestalde, guk ez
dugu onartzen printzipioz lehendik egindako gauzen egokipenetan aritze
rik, hortik ez baitator norberaren sormenak ematen duen adimen-saririk.

Didavisión Euskadin burututako proiektu handi bat da, hemen egina,
baina mundu osoari begira dagoena; munduko entziklopedia hoberenen
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mailakoa izan nahi du, erabil dezatela, esaterako, Estatu Batuetako ikas
tetxeetan edo Alemaniakoetan edo Koreakoetan. Nirekiko, hau bezalako
proiektuak, hemen gauza onak egiteko gai garela adierazten dutenak eta
beren motako beste edozein onduko dutenak, dira Euskadik hemendik
kanpo izan dezakeen propagandarik bikainena.

Azkenik, esango nuke, nahiz eta irudiak kontu handiz aukeratu beha
rrean aurkitu garen, txokokeriatan ez erortzeko, gure herriko irudi ba
tzuk ere sartu ditugula.

Lehen esan duzu lana konplexua gertatu dela; zein alderditan?

Egia. Kontuan har berrogei lagun baino gehiago aritu garela (rnarrazki
lari, biologilari, fisiko, kimikari, mediku, psikologo ...). Gu geu ere, tele
bista-lanetan adituak izan arren, harritu egin gara lanaren handiarekin.

Asko eta era askotakoak izan dira zailtasunak:

• Guk filmatutako irudiez aparte beste askoren beharrean aurkitu gara
eta, irudi hoberenak lortu nahian, irudi-banku onenetara jo behar izan
dugu. Hirurehun batera bai, hirurogei lurraldetan - ETB, enbaxadak, Eu
ropako Espazio-Agentzia, NASA, enpresak (Labe Garaiak, lberduero,
Alemania, Suiza eta Frantziako laborategi kimikoak. ..)-. Batzuk oso
garestiak izan dira; beste batzuk, aitzitik, dohainik emanak, baina behin
eta berriz ikusi eta aukeratu behar izan ditugu, benetan gure harira ze
toztenak ateratzeko. Lanaren handiaz jabe zaitezen, pentsa ez dugula
inoiz dokumental bakar batetik minutu bat baino luzeagoko zatirik
hartu.

Behin irudiak eskuratuz gero, gure asmoen arabera lotu dizkiogu elka
rri, igeltseroak adreiluak lotzen dituen gisan. Horregatik diot Didavisión
gure sorkaria dela oso-osorik. Bestalde, soinuak ez dira jatorrizkoak,
ezta bat ere, guk estudioan grabatutakoak baizik.

• Profesionalek (mediku, fisiko, etab.) gidoiak prestatzea ere ez da erra
za izan, arreta erakartzeko moduan azaldu behar baizituzten gauzak.
Ikutua franko eman behar izan diegu zenbaitetan telebistarako egoki
tzearren.

• Zaila izan da programak jende-klase desberdinentzako baliagarri izate
ko moduko orekaz antolatzea ere. Izan ere, alde batetik, ikastetxe eta
antzekoetan erabiltzeko balio behar zuten eta, bestetik, telebistaz emate
ko bezain atseginak; eta xede horiek askotan elkarren aurkakoak ematen
dute.

• Denbora, diru eta neke asko eraman zuen dibulgazio-rnailara egoki
tzeak, formatorik hoberena aurkitzeak eta xumeegia edo lehorregia
izango ez zen hizkera-modu bat antolatzeak. (Lehenengo programa,
esaterako, lau aldiz errepikatu genuen, eta gero baztertu.) Asko la
gundu ziguten lan honetan ikasleek programa piloto baten aurrean
azaldutako erreakzioek. Horiek erakutsi digute anekdotak duen

IKUSBIT ikusentzunezko entziklopedia 37



garrantzia: ustegabean eta arreta erakartzeko eran eskainitako datuak,
alegia.

• Gure proiektu horretan zorrotzak izan nahi genuen zientziaren aldetik
eta horrek zehatzak izatera, datuak egiaztatzera, zuzenketa asko egitera,
txertaketak egitera, programak behin eta berriz grabatzera eta kontsulta
ugari egitera behartu gaitu (NASAri zuzeneko kontsultak egitera, esate
ko, zenbat kilo harri ekarri zituzten ilargitik lehenengo astronautek, edo
Moskuko zoologikoei foken odolaren tenperaturari buruzko galderak
egitera ...). Bagenekien Estatu Batuetan, Alemanian eta horrelako tokie
tan oso zorrotz hartuko gintuztela, eta hutsegiteak kosta ahala kosta sai
hestu behar genituela, nahiz eta horrelako okerrak ugari izaten diren
zenbait entziklopediatan.

• Ikusentzunezko alderditik, zenbait programa benetako desafio
gertatu zaigu eta ehundoko lana eman diote gure irudimenari. Adibi
dez, giza bilakaeraren gaia (oker antropologikoak saihestu nahi ba
genituen, begien bistakoa zen ezingo genuela aktore bat australopite
cus-mozorroz jantzi). Edo birusen kasuan (zuribeltzezko argazkiak
besterik ez baitago, eta hauek rnikroskopio elektronikoz eginak). Bi hi
labete t'erdian ibili zen gidoi hau mahai batetik bestera, nola heldu as
matu genuen arte. Kontuan eduki, oso kontuz ibili ezean, 15 rninutuko
programa oso aspergarria gerta daitekeela; egiatan, rninutu bat aski da
ikusleak gaia bazter utz dezan. Ba, horra, uste dut oztopo horiek
guztiak gainditu ditugula eta programa horiek direla, hain zuzen ere,
erakargarrienak.

Eta gai hau bukatzeko, zera esango dizut: ikusitakoa ikusita, ez garela
batere harritzen hezkuntzarako sail onak hain urri izatearekin.

Zutabe Lehen esan diguru programa hauek prestatzerakoan zuen asmoa talde
desberdinerurako modukoak izatekoa zela. Zehaztuko al duzu puntu hau
gehixeago?

Juan Romay Egia esan, interes bati baino gehiagori erantzun nahi izan diogu. Alde
batetik, Didavisión-en bezeroa, gure asmoetan, hamarretik hamasei ur
tera arteko ikaslea da. Bestalde, helduetara ere iritsi nahi dugu, honek
behar baititu bere ezagutzak eguneratzeko tresnak. Horregatik, helduak
ez arbuiatzeko moduan aritu gara, bereziki saiatuz programen trataera
didaktikoan eta hizkeran, ume-antzekoegia gerta ez zedin. Didavisión
-en lekua, beraz, eskola eta familia dira.

Zutabe Beraz; zure ustez: programa horiek izango dute arrakasta helduen ar
tean?

Juan Romay Ez dut batere zalantzarik. Aldizkari zientifiko dibulgatzaileen arrakasta
ikusi besterik ez dago, zientzia modan dagoela atzemateko; helduak ba
duela horretarako gogoa eta, beraz, ez dela eskola-garaian daudenen in
tereseko gaia bakarrik.
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Zientzia zabaltzeko programak ezinbesteko jotzen ditut jakinmin apur
bat duen edozein erdi-mailako lagunentzat; izan ere, denok egon behar
dugu Lurrari dagozkion arazoen jakinaren gainean. Heldu askok ez du
zientzien ezagutza gaurkoturik. Ahaztu egin ditu eskolan ikasitako hain
bat gauza eta beste asko zaharkituta daude. Didavisión-ek, nire ustez,
eman diezaioke bere ezagutzak era atseginean gaurkotzeko aukera.

Bestalde, IKUSBIT, azaldu ditudan arrazoien kariaz, oso baliagarri izan
daiteke euskaltegietan. Materialak interesgarriak izango dira zalantzarik
gabe. Esan gabe doa kontu handiz zaindu dugula programa horietan
euskara.

Nolakoa da programen egitura?

Errealizazioaren aldetik, materialen erdia guk geuk egindako marrazki
bizidunak dira; besteak, programak irauten duen 13-15 minutuak bete
arte, jatorri desberdinetako bideoak (irudi-bankoak eta guk ekoiztutako
filmazioak). Formaren aldetik, programa bakoitzak hiru une ditu: aur
kezpena, gaiaren garapena eta bukaera edo laburbilduma. Lehen unean
gaiaren aurkezpena egiten da. Gero, "ordenagailuak aukeratutako" ar
txiboen bitartez landu; azkenik, bukaeran, eguneroko bizitzan duen
garrantzia azaltzen dugu. Esaterako, giza garapenaz ari bagara, esango
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dugu gaurko eta lehengo gizakien artean badela lotura bat, kode
genetikoaren bitartekoa; hura, alegia, oraindik ere bizirik dagoela nola
rebait gure baitan, ez dela hil. Une hau garrantzi handikoa da, gakoa;
zeren, gure ustez, gai hauekiko interesik ezaren arrazoia askotan horixe
izaten da: ez diotela garrantzirik ikusten. Azken une honek l ,5etik 2 mi
nutura irauten du eta hizkera oso sinplean ematen da programaren esa
nahia errazago ulertzeko.

Lehen esan duzu Didavisián hezkunt; programa dela. Zein dira alde ho
rretatik mugatzen duten ezaugarriak?

Nik honako elementu hauek azpimarratuko nituzke:

a. lraupena. Programak 13-15 minutuko iraupena izaten du eta hori ez da
telebista-arduradunentzat atsegina izaten, horko emanaldiak ordu-erdi, ordu
bete, edota ordu t'erdikoak izaten baitira. 15 minutuko programak nahastu
egiten ditu, baina programa piloto batzuk egin eta irakasleei galdetu ondo
ren molde hori hobetsi dugu. Behin 15 mintutu igaroz gero, arreta urritu
egiten da eta ikaslea mugitzen hasten, bere nekea azalduz. Bestalde, mate
rial hauek askotan erabiltzeko modukoak izatea nahi dugu. Beraz, programa
motza ez balitz, denbora ondo neurtua ez balego, ikusle askok ez luke berri
ro ikusi nahi izango, nagitu egingo litzateke eta arbuio psikologikoa ere sor
tuko litzaioke. Horregatik, hobe da ikaslea azkenean emanaldiak motz sa
marrak izan direlakoan geratzea, gehixeagoren desioan, alegia.

b. Hirkera garbia, behar ez den teknikokeriarik gabekoa.

c. Erritmo bizia, telebistari dagokion bezalakoa. Errealizazioaren alde
tik eragozpenik zailenetako bat zera da: ez dagoela inor ikusleari zuze
nean hitz egingo dionik. Horregatik, programako irudiei erritmo azkarra
eman beharrean aurkitu gara, ikusleari arreta mantentzen laguntzeko.

d. "Azalpen egokiak". Ez zatekeen zaila ikusleari esatea, adibidez, bere
burmuina informazioa igortzen duen kasete baten antzekoa dela. Eta ez
dut esan nahi hori egin behar ez denik, irudirik onenak gure irudimenak
sortuak baitira. Baina besterik da gauzak zailtasun guztiak erraztuz
araltrea. Eta horixe nahi izan dugu hain zuzen ordenagailuz animatuta
ko grafiko bidez, bideo-irudiz eta hotsez.

Hala guztiz ere, hizkera-itxura sinplea delako, programak zinglea ema
ten du; eta ez da hala. Izan ere, hain da trinkoa, nekez bereganatuko
baitu ikusleak behin bakarrik ikusita, nahiz eta dena oso ondo ulertu.

e. Gaiak eskolako jendearentzat interesgarriak dira; hain zuzen, zien
tziak pizten duen zaletasunagatik sartzen dituzte hezkuntz programetan.
Bestalde, lehen esan dudan legez, gai hauek eguneroko bizitzan duten
garrantzia azpimarratzen saiatu gara.

Azkenik, esan beharrekoa da diseinuan irakasleek izan dutela parte eta
testu-liburuak ere kontsultatu ditugula. Kontraesana izango litzateke,
beraz, Didavisión-ek produktu didaktikoaren ezaugarriak ez edukitzea.
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Gida didaktikoak ere baditu Didavisián-ek, eta hori ere Didavisián-en
beste elementu didaktiko bat da, ezta?

Didavisión ikusentzunezko baliabide bezala dago pentsatua. Alde horre
tatik, ez dugu uste euskarri idatziaren beharrik duenik eta ez dugu inoiz
gida didaktikoak ateratzerik pentsatu. Baina, Eusko Jaurlaritzako Kultu
ra Sailak aginduta, badira gida didaktiko batzuk JKUSBITen lagungarri.
Hauetan bideoko testuaren transkripzioa datar, denborak adieraziz, ira
kaslearentzako aholkuak emanez, ikasleari galderak eta termino tekni
koen glosarioak eskainiz, eta hala berean bibliografia zabal bat ere.

Trataerari dagokionez, programa bakoitza etenik gabe, dena segidan,
ikusteko dago pentsatua; baina behar hainbat aldiz ikusteko. Eta progra
ma bakoitzak gai jakin baterako sarbide izan nahi du. Hamabost minu
tutan gaiaren alderdi nagusiak azaldu nahi dizkiogu ikasleari, bere
osoan uler dezan, eta ez zati batzuk bakarrik, askotan gertatu ohi den
bezala.

Baina, nik hau esanda ere, uste dut irakasleek zer esana ugari izango du
tela eta ando baliatuko direla bai programez baita gidez ere. Gida
hauek oso baliagarriak izango dira, zalantzarik gabe, euskaltegietan
erabiltzen direnean.

Zein izan daiteke, hortaz, ikastetxeetan erabilerarik egokiena?

Nire ustez, ikasaioaren hasieran, edo azkenean, ikasitakoa laburbiltzeko.
Lehenengo kasuan, behin programa ikusiz gero, irakasleak lan ditzake
egoki derizkion alderdi edo aspektuak, Didavisión ez baita irakaslea edo
testu-liburua ordezkatzeko, osagarri baizik.

Liburuak asko aldatu dira mendeen joanean. Zuri-beltzean eta marrazki
batzuekin ateratzen ziren liburuetatik gaur egungo liburu koloredun eta
argazkiz hornituetara iritsi gara. Hala ere, ordea, baditu liburuak bere
mugak eta baliabide ikusentzunezkoak bakarrik dira gauza muga horiek
gainditzeko. Ez daga hitzik, adibidez, sua darion sumendiaren lehen
plano batek bezainbateko indarra izango duenik. Bestalde, ez da irakas
lerik arbelean marrazkiak gaurko teknologiak bezain ongi egingo ditue
nik; marrazki infografikoak, esaterako.

Zenbat hizkuntzatan argitaratu da Didavisián?

Didavisión Kanadan, Estatu Batuetan, Alemanian, Austrian, Erresuma
Batuan, Suizan, Italian, Frantzian, hizkuntza arabiarra duten lurralde
guztietan, Israelen, Hegoaldeko Korean eta Portugalen zabaltzen da.
Laster sinatuko ditugu Txinako Herri Errepublikan, Taiwanen, Hong
-Kongen, Malasian, Singapuren eta Filipinetan zabaltzeko akordioa.
Une honetan katalanerazko bertsioa lantzen ari gara.

Gauza bitxia gertatu zaigu Israelen eta herrialde arabeetan: bi programa
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zentsuratu dizkigute erlijiozko arrazoiak direla medio, bietan berberak,
espezieen bilakaera eta gizakiaren bilakaera.

Bertsio guztiek espíritu bera dute, dibulgazio-maila bera, hizkuntza sin
ple herbera eta anbiguotasunak ere berak dira.

Nolako laguntzak hartu dituzue?

Duela hiru urte hasi ginenean, gure asmoa zen lan hau hiru telebista au
tonomikoekin egitekoa: ETB, Telemadrid eta Canal Sur. Baina, azke
nean, Telemadrid eta Canal Surek atzera egin zuten.

Hirurogei programak 260 bat milioi kosta dira, ETBk 60 milioi eta BEZ
jarri ditu. Bestalde, 11milioiko diru-laguntza eskuratu digu Kultura Sai
lak. Sail horretako teknikari handi batzuek beren laguntza eskaini di
gute, hala nola, Mikel Usabiagak, eta adore eman digute Jan honetan.
Alde horretatik esan genezake igarle izan garela geure etxean.

Orain garrantzitsua salmentetan arrakasta lortzea da, egindako gastuak
kitatu eta aurrera jarraitzeko. Eta horretan dihardugu mundu osoko tele
bistetara bideoak bidaliz, publizitatea eginez, nazioarteko ferietara joa
nez...

Zein da bilduma osoaren salneurria?

IKUSBIT 110.000 pezetatan saltzen dugu. Gaztelaniazko bertsioa, be
rriz, ia 120.000tan.

Lehen esandakoaren haritik, zer moduzko harrera egin dizuete?

Oso ona ikastetxeetan, gure bezero berezkoen artean; alegia, bai ikas
leen bai irakasleen aldetik. lnkesta egin diegun ikasleen %90ak dio oso
ona dela. Ez dakit bezero partikularrekin zer gertatuko den, ez baikara
oraindik horietara iritsi.

Didavisión-ek Ohorezko Aipamena lortu du Ministerio de Educación y
Ciencias-en Concurso Público Nacional de Creaciones Audiovisuales
con Fines Didácticos-ean. Coruñako Certamen Internacional de Vídeo
Científico "Casa de las Ciencias"en Ohorezko Aipamena eman digute
eta Euskal Gobernuko Hezkuntza Sailak "Miguel Altzo" lehiaketan sa
ritu du.

Kritikari dagokionez, hona ale batzuk:

• "Sail didaktiko berritzaile eta aldi berean sinplea". DMB&B Inc., N.Y.
91.06.29

• "Asko gustatzen zaigu". Telepool, Munich 91.11.28

• "Oso harrera ona Alemanian". Gerhard Schmidt Filmproduktion, Co
logne 91.09.23
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• "Kalitatezko programa". Joel Cohen Pruduction & Distribution, Los
Angeles 92.03.05

• "Bilduma didaktiko xarmagarria". The Disney Channel, California
91.10.01

• "Ondo ekoiztua". Central Education Network, Illinois 91.10.29

• "Informatzailea eta, hala ere, entretenigarria". Nicklodeon, N.Y.
91.11.26

• "Zuen programa horiek interesgarriak dira, informatzaileak, ondo
eginak; eta grafiko bikainak dituzte". Abbey Home Entertainments,
London 92.03.16

• "Bikaina ikastetxetan erabiltzeko", Pago Pedagog, Sweden 92.06.01

• "Etorkizunaren ikuspegia. Programa miresgarria". Multimedia Pro
ductions, London 92.05.04

• "Irakasteko sistema iraultzailea". Encyclomedia Ltd, Tel Aviv
92.02.17

• "Gure herrialde honetan arrakasta handia izango duela ziur gaude".
Daro Film Distribution Monaco-Johannesburg 92.06.12

• "Asko gustatu zait zuen saila''. Bill Gutsch (Chairman) Hayden Plane
tarium National Natural History Museum, N.Y. 92.01.10

• "Ez dut inoiz bilduma didaktiko dibertigarriagorik ikusi". Synapse
Producoes Ltd, Rio de Janeiro 92.04.14

• "Arrakasta izugarria izango du Italian". Pegaso Inter-Comunnication,
srl Roma 92.03.12

• "Gidoiak oso onak". Isaac Asimov (Idazlea), N.Y. 92.01.20

• "Planteamendu bikaina". Bill Parker (Antzerkigile eta kritikaria), N.Y.
92.01.21
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• "Bilduma berritzailea, Arabiarren artean oso barrera ona duena". In
ternational Distribution Agency, Amman-Jordan 91.10.01

• "Bilduma bikaina". International Tele-Film Enterprises Ltd., Toronto
91.10.05

• "Gazteentzako bilduma, helduei beren seme-alaben hezkuntzan parte
hartzen lagunduko diena". L.A. Animation, Inc., L.A. California
92.04.13

• "Bilduma bikaina", Croation Television, Zagreb 92.05.20

• "Nahiago nuke nire gurasoek umea nintzenean horrelako bilduma bat
aurrean jarri izan balidate". Winn-Film, Munich 92.05.15

• "Didavisión oso bilduma bikaina da, guretzat oso interesgarria". La
Chaine-TV Ontario, Toronto-Canada 92.02.29



• "Kalitate handiko irudiak, iruzkin burutsuak eta oso ulergarriak,
adimen handikoa bere osoan". Correspondances TV, Paris 91.06.25

• "Zuen bilduma hori oso entretenigarria da eta bikain egina'', Join Win
Lirnited, Hong-Kong 92.03.12

Juan Romay

NEAR S.A.ren zuzendaria, telebistarako materiala
ekoizten duen etxea, hezkuntzarako meterialetan es
pezialdua. Zortzi urteko eskarmentua du ikusentzu
nezkoen esparruan, lau NEARen, ia beti zientziaren
dibulgazioan. Parte hartu duen programetan azpima
rratzekoa da Eboluzioa, programa hau egiteko lau
Nobel saridun ekarri baitziren. Eskarmentu handiko
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gizona kanpo-merkatuan, lehen esportazioan aritua
delako. Etorkizunerako buruan darabiltzan proiek
tuen artean daude atlas ikusentzunezko unibertsala
eta ordu-erdinako hamairu kapitulu gure munduak
jasaten dituen mehatxuei eta horientzako irtenbideei
buruzkoak; proiektu hau gelditu egin zuen zientzia
ren dibulgazioan paradigma zen Isaac Asimov-en
heriotzak, haren ikusentzunezko testamentua izate
koa baitzen.
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