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Mesaĝo al la AIS-anoj, aŭgusto 2016
Estimataj membroj kaj kunlaborantoj de AIS,
Depost mia elektiĝo kiel prezidanto de AIS, komence de 2016, mi iniciatis plurajn
aktivecojn cele al modernigo kaj vigligo de la scienca agado de AIS, ĝian kontakton
kun la Esperanto-movado kaj ĝian kunlaboron kun aliaj E-organizoj. La detaloj
troviĝas ĉi-sube kaj multe pli en la AIS-retejo (kiun ni planas baldaŭ renovigi),
http://ais-sanmarino.org/
Kial kaj kiel subteni AIS?
Antaŭ ol detaligi la farojn kaj planojn, mi ŝatus peti vian helpon. Jam de pluraj jaroj
AIS cedas la jarkotizon, krom de subtenaj membroj. Eĉ se vi ne estas subtena
membro, vi povas pli modeste subteni la abundan agadon faritan kaj planitan de AIS
priskribita ĉi sube, per ajna kontribuo al la UEA-konto de AIS: aisc-j.
Komunikado
La unua kaj eble plej grava paŝo por modernigi AIS estas renovigi kaj modernigi nian
komuniko-sistemon kun la membroj, kiu ĝis nun restis en la pratempo de la paperaj
leteroj. Ni provis uzi la retadresojn kolektitajn de AIS iam en la naŭdekoj, sed
evidentiĝas ke ili plejparte malaktualiĝis, ĉar AIS neniam ĝisdatigis aŭ uzis ilin.
Se vi ricevas tiun ĉi mesaĝon rete, bv. konfirmi al informo@ais-sanmarino.org,
kiel eble plej baldaŭ, por ke ni ne devu sendi la mesaĝon ankaŭ papere.
Se vi ricevas tiun ĉi mesaĝon nur papere kaj ne rete, tio signifas ke ni ne havas vian
aktualan retadreson. Tiukaze bv. sendi vian aktualan retadreson al informo@aissanmarino.org. Se la nuna kampanjo estos sukcesa, tiu ĉi estos la lasta papera
komunikaĵo kiun vi ricevos, krom se vi eksplicite petos plu ricevi paperpoŝton.
Informado pri AIS
La dua paŝo estis informi pri AIS kaj konatigi ĝian agadon en Esperantujo. Tion mi
faris tra kelkaj kanaloj: intervjuoj en Libera Folio
http://www.liberafolio.org/2016/wandel-201dnova-printempo-inter-uea-kaj-ais201d
kaj en Pola Radio (20.7, http://pola-retradio.org/, minutoj 11-20), artikolo en Revuo
Esperanto (majo 2016, p.102) kaj mesaĝoj en la retlistoj de UEA (ĉefe scienca-kajfaka-agado@yahoogroups.com).
Speciala informkampanjo pri AIS okazis dum la UK en Nitra, dum la Movada Foirio,
Inaŭguro de AIS-IKU kaj la Scienca Forumo (vidu sube). Diversaj AIS-produktoj
(lumdiskoj, glumarkoj, pingloj kaj poŝtkartoj) estis venditaj en la Libroservo.
Premio Pirlot
La tria paŝo - revivigi la Premion Pirlot por la plej bona scienca libro de la jaro, kiu
lastfoje okazis en 2001. Ni reviziis ĝin tiel ke estu ne unu sed po tri premioj en kvar
branĉoj de scienca verko. Ĝi vekis multan interesiĝon kaj entute kandidatiĝis 24
verkoj. La juĝkomisiono elektis 9 verkojn, po tri lokojn en la tri branĉoj Libro, Artikolo
kaj Prelego. La kvara branĉo - reta kurso - ne estis aljuĝita pro manko de
konkurenco. Vidu la rezultojn en la AIS-retejo, kie ankau troviĝas ligo al la reviziita
regularo (rekta retligo: http://www.ais-sanmarino.org/org/eo/premiopirlot/pp2016.html)

Kunlaboro
La kvara paŝo - iniciati kunlaboron kun sciencaj institucioj kaj organizaĵoj en
Esperantujo, kun similaj celoj al tiuj de AIS. La plej naturaj partneroj estas UEA (kun
kiu jam ekzistas multjara kunlaboro kadre de la komunaj AIS-IKU sesioj, kiuj okazas
regule ekde 1995) kaj Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE).
Senato
Unuafoje post 2001 la Senato de AIS kunsidis dum la Universala Kongreso. Ĉeestis
sep senatanoj, vicsenatanoj kaj kunlaborantoj. Oni faris gravajn rekomendojn pri la
estonta agado de AIS:
1. Pli proksime kunlabori kun UEA, kunlabori kun ISAE kaj aliaj sciencaj E-instancoj.
2. Profesie renovigi kaj modernigi la AIS-retejon.
3. Krei funkciantan retliston por kumuniki kun la membroj.
4. Revizii la AIS-statuton cele al plisimpligo de akcepto de novaj membroj.
5. Redukto de la elspezoj - i.a per ĉesigo de la AIS papera revuo GrKG/H (kiu ev-e
plu aperos rete), transiro al malpli kostaj banko-konto kaj retoprovizanto.
6. Krei grupon de kunlaborantoj kvalifikitaj personoj (la "AIS-konsilio").
Kunlaboro kun UEA
La kunlaboro kun UEA ekevoluis jam dum la UK en Nitra: okazis senprecedence riĉa
scienca programo, grandparte kun la partopreno de AIS, kiel videblas en
http://uea.org/kongresoj/2016/programovarianto=taga&ptrovo=scienca+programo.
UEA helpis diskonigi tiujn eventojn per sia Revuo kaj per Gazetara Komuniko.
Scienca Forumo
Kadre de la UK mi iniciatis novan publikan programeron, la Scienca Forumo, kiu
kunvenigis la sciencajn organizaĵojn kaj agantojn cele al estonta kunlaboro.
Partoprenis reprezentantoj de kvin sciencaj institucioj kaj organizaĵoj - AIS, UEA/IKU,
ISAE/Scienca Revuo, STEB (http://www.eventoj.hu/steb/), kaj KAEST. Ĉeestis
preskaŭ cent personoj.
AIS-IKU
Kiel kutime okazis la komuna AIS-IKU-sesio, kun 9 IKU-prelegoj el kiuj 3 havis
daŭrigajn prelegojn kadre de AIS-kurso. Resumoj kaj pliaj informoj videblas en la
IKU-paĝo: http://uea.org/kongresoj/universitato. En tiuj kursoj okazis kiel ĉiam AISekzamenoj, entute ekzameniĝis 61 personoj kiuj ricevis siajn atestojn publike dum la
Scienca Forumo. kiel ankaŭ la gajnintoj de la Premio Pirlot.
Estonta vizio
Dum la proksima jaro ni intencas apliki la decidojn kaj rekomendojn faritajn dum la
senatkunsido en Nitra. Baldaŭ komenciĝos la laboro por nova retejo, kaj estos
reviziita la reta adresaro. AIS invitas novajn kunlaborantojn kaj interesiĝantojn, ĉu kiel
akademiaj plenaj membroj, ĉu kiel AIS-amikoj. Ni konkretigos la kunlaboron kun
UEA, ISAE, STEB kaj aliaj asocioj kiel Edukado.net kaj UMEA, laŭ specifaj ideoj kaj
iniciatoj jam diskutataj kun tiuj asocioj. Ni daŭrigos kaj provos plivastigi la regulajn
instruajn agadojn de AIS, kiel la AIS-IKU-kursoj kaj la Vintra Universitato, mastrumos
kaj laŭbezone renovigos la retajn AIS-kursojn, kaj provos intergrigi en AIS aliajn
sciencajn retkursojn kiel Universitato de Esperanto (http://www.universitato.info/).
Fine ni provos kontakti kaj kunlabori kun ne-esperantistaj sciencaj instancoj, kiel IAU,
Unesko kaj naciaj universitatoj.
Kiom kaj kiel tiuj ambiciaj planoj efektive realiĝos dependas de vi ĉiuj - niaj membroj,
kunlaborantoj kaj subtenantoj.
Amike, Amri

