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Pripersona informilo por AIS

Bonvolu ĝin plenigi kaj sendi al la trezoristo de AIS, OProf. Bengt-Arne Wickström, Institut f. Finanzwissenschaft,
Spandauer Str. 1, DE-10178 Berlin, Germanio.

• Bv. plenigi PARTON A, subskribi dorsflanke kaj resendi ĝin, se vi
1. scipovas legi kaj (almenaŭ helpe de vortaro) kompreni ĉi tiun leteron,
2. studis universitatnivele dum almenaŭ 2 jaroj, kaj
3. aprobas la principon de la sennacieco de sciencoj kaj la celon de AIS redukti la lingvo-diskriminacion en la
internacia scienca kunlaborado.

• Bv. plenigi krome PARTON B, se vi volas fariĝi ISKano, do se vi krome
1. deziras ricevadi de AIS informcirkulerojn pri la agadoj planitaj aŭ plenumitaj,
2. pretas kontribui al la sendkostoj ĉiujare 0,1 AKU (en 2002: 6,50 EUR) kaj antaŭpagi tiun sumon almenaŭ por
la unuaj 3 jaroj – aŭ eĉ fariĝi subtena membro de AIS (pagonte ĉiujaran kotizon je 1 AKU kaj ricevonte krom
la cirkulerojn minimume ankaŭ la kvaronjarajn oficialajn sciigojn en trilingva revuo), kaj
3. permesas enirigi en la ”ISD”, t. e. nia dokumentaro de la internacilingvaj sciencistoj konataj al AIS, la
informerojn pri vi el parto A komplete, kaj el la aliaj partoj nur tiujn, kiujn vi ne ((enkrampigis duoble)).
Laŭdezire ankaŭ la telefon- kaj faks-numeroj ne estos publikigitaj. Ni garantias, ke tiel enkrampitajn informerojn
ni uzos nur por sekretariejaj laboroj de AIS kaj neniel disdonigos ilin.

• Bv. plenigi krome PARTON C, se vi krome estas scienculo, kiu ekde la finstudado ne ekskluzive laboris en
la teknika aplikado, la administrado ktp., sed almenaŭ parte ankaŭ en la esplorado kaj/aŭ la universitatnivela
instruado (se vi do estas ”sciencisto” en la strikta vortsenco).

Se vi plenigas nur la parton A, ni certigas, ke via nomo ne eniros en la ISD-datumaron.

ISD estas havebla libroforme aŭ en la Interreto ĉe http://www.ais-sanmarino.org/isd/.

Dankon pro via kunlaboro!
La informofico de AIS, ISD-redakcio

Parto A (bv. nepre plenigi)

kompleta NOMO en sinsekvo vialanda (familia

ĉefa nomo MAJUSKLE; ekz. Helmar Gunter FRANK)

nomoaldonoj (profesio, titoloj, eksa nomo, plum-
nomo) (ekz: dr. phil. univ. prof.)

Kompleta adreso kun poŝtkodo k lando(kodo)
(ekz: Kleinenberger Weg 16 B, DE-33100 Paderborn)

telefonnumeroj dêora (D), privata (P) kun pre-
fiksoj (ekz: (P) +49-5251-163511 / (D) +49-5251-

602916)

telekopiilaj (faksilaj) numeroj (ekz: (P) +49-5251-

163533)

retpoŝta adreso @



Parto B

naskiĝdato (ekz: 1933-02-19)

naskiĝloko kun lando(kodo) (ekz: Waiblingen (DE))

nuna ŝtataneco (ekz: “germana”, aŭ “DE”, aŭ “D”)

Lingvoscioj laŭ malkreska kompetenteco:
– gepatra(j) (ekz: germana)

– en: (ekz: ILo, franca, angla, itala)

– legkapablo en: (ekz: rumana, ĉeĥa)

laborkampoj (ekz: klerigkibernetiko; filozofio de kiber-

netiko)

nuna profesio (ekz: universitata profesoro)

universitatnivelaj studoj (ekz.: 1951 – 1956 mate-

matiko, fiziko, filozofio en Teknika Univ. Stuttgart (D),

1956-1957 filozofio en Univ. Tübingen (D), 1957-1958

filozofio kaj komputiko en la Sorbonne, Paris (FR))

universitatnivelaj ekzamenoj malpli altaj ol dok-
toriĝo (ekz.: ”Vordiplom Mathematik”, TH Stuttgart;

”Diplom-Mathematiker”, TH Stuttgart; ”Wiss. Prüfung

für das Höhere Lehramt”, Tübingen)

sciencistaj gradoj / titoloj kun lando kaj instituto
de akiro (ekz.: Dipl.-Math., TH Stuttgart, DE; Dr. phil.,

TH Stuttgart, DE; Dr. sc. cyb. habil., AIS, SM)

Dato, loko kaj temo de la doktoriĝo
(ekz.: 1959, Techn. Hochschule Stuttgart, pri filozofio per

la disertacio ”Grundlagenprobleme der Informationsäst-

hetik...”, ĉe Max Bense)

Dato, loko kaj temo de la habilitiĝo (ekz.: 1986,

AIS pri antropokibernetiko)

Parto C (uzu kroman folion, se necese)

regula universitatnivela instruado en (ekz.: Pader-

born, Berlin (DE))

la (maks.) tri plej gravaj etnolingvaj sciencaj
publikâoj (titolo, evt. kun traduko, jaro, kunaŭtoroj)

la (maks.) tri plej gravaj internacilingvaj sciencaj
publikâoj (titolo, evt. kun traduko, jaro, kunaŭtoroj)

kariero (teksto de maksimume 1200 tajpsignoj)

Aliaj sciindâoj (teksto de maksimume 400 tajp-
signoj pri membrecoj, hobioj, familio ktp.)

Mi konfirmas, ke la informoj donitaj de mi estas laŭ mia scio ĝustaj. La unuajn 3 jarkotizojn mi
◦ kunsendas ĉeke
◦ ĝiris al la konto de AIS ĉe Postbank Hannover (Germanio): n-ro 2051 305, bankkodo (BLZ) 250 100 30
◦ ĝiris al la UEA-konto de AIS: aisc-j

Loko kaj dato: Subskribo:

PS.: Mi – ne – interesiĝas pri subtena membreco ĉe AIS. Bonvolu – ne – sendi al mi aliĝilon!


