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1. CELO
1.a La Fonduso Germain Pirlot celas kuraĝigi la publikigon kaj eldonadon de sciencaj,
teknikaj kaj ekonomiaj verkoj en la Internacia Lingvo Esperanto, laŭ la kriterioj de la
Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS).
1.b Neniel ĝi celas librojn aŭ aliajn verkojn kies kerna enhavo apartenas al esperantologio
aŭ interlingvistiko. Ne povas do partopreni vortaroj, escepte de gravaj terminaroj aŭ
fakvortaroj (ekz. « pedagogia vortaro »).
2. ORGANOJ
La Senato de AIS estas la gvida organo de la Fonduso; ĝi starigas komisionon de
minimume tri kaj maksimume kvin personoj el inter siaj membroj, por prizorgado de la
investoj kaj prijughado de la proponotaj verkoj, cele al la prezento de la jara raporto,
spezokonto kaj buĝeto al la Senato.
3. HAVAĴO
La kapitalo estas netuŝebla kaj konsistas el bazaj donacoj fare de la fondinto kaj aldonaj
donacoj fare de aliaj personoj; krome 1/10 de la interezo ĉiujare reiras al la baza kapitalo.
4. PREMIO
4.a La premio Germain Pirlot (ĉi sekve "Premio") konsistas el minimuma sumo de 400
eŭroj kaj estas aljuĝata ĉiujare.
4.b La Premio estas aljuĝata en kvar branĉoj: libro, artikolo, reta kurso kaj prelego. Prelego
devas esti akompanata de adekvata teksto.
4.c La disdivido de la premioj inter la kvar branĉoj estas decidata de la komisiono, sed la
premio en la branĉo "libro" estu almenaŭ duobla ol en la aliaj branĉoj.
4.ĉ La konkurantaj verkoj estu prezentitaj al la komisiono per reta alsendo de propono al la
komisiona sekretariejo, normale antaŭ la 1-a de majo.
4.d En branĉoj kun sufiĉe da kandidatoj povas esti aljuĝitaj, laŭ decido de la komisiono, ĝis
tri premioj.
4.e Se pro manko de taŭgaj kandidatoj la premio en iuj aŭ ĉiuj branĉoj ne estas aljuĝita,
duono de la sumo de premioj en tiuj branĉoj reiras al la kapitalo kaj la alia duono al la
Subtena Sektoro de AIS.
5. KONDIĈOJ
5.a La verko estu originale verkita en Esperanto, eventuale en Esperanto kaj etnolingvoj,
sed almenaŭ la duono de la teksto estu en Esperanto.
5.b Normale la publikigo okazu en la jaro de la konkurso aŭ en la antaŭa jaro.
5.c Kaze ke la Premio en iuj branĉoj ne estis aljuĝita dum unu aŭ pli de la antaŭaj jaroj, laŭ
decido de la komisiono, povas esti konsiderataj ankaŭ verkoj publikigitaj en tiuj jaroj.

5.ĉ Estas konsidereblaj ankaŭ manuskriptoj de ne jam publikigitaj libroj, sed tiam la premio
estos pagata nur kondiĉe de kaj post la eldonado. Se tiel premiita manuskripto ne estos
publikigita ĝis la fino de la konkursa jaro, la premio estos transigita al la sekva kandidato en
la branĉo "libro" aŭ, se tia ne ekzistas, traktata laŭ artikolo 4.e.
5.d En ĉiu branĉo, por ke la premio estu aljuĝebla, estu minimume du kandidatoj. Tamen,
la komisiono povas akcepti ankaŭ unu solan elstaran verkon.
5.e Verko proponita sed ne gajninta povas rekandidati en la sekvaj jaroj.
5.f Aŭtoro kiu gajnis la unuan (aŭ solan) premion en iu branĉo, ne povas gajni la unuan
premion en la sama branĉo dum la du sekvaj jaroj.
6. RENTUMO
6.a Se la rento (jara interezo) atingas minimume 2000 eŭrojn, aldone al artikolo 3 (1/10 al la
kapitalo), 2/10 de la rento eniras la Subtenan Sektoron de AIS kaj 7/10 estas destinitaj por la
Premio.
6.b La fondinto garantias ĉiujaran elpagon de minimume 400 eŭrojn.
7. LIKVIDO
Kaze de likvido de AIS, aŭ se ĝi elektos alian lingvon ol Esperanto por siaj internaciaj
kontaktoj, la kapitalo transiru al Universala Esperanto-Asocio, Institucio laŭ nederlanda juro
kun sidejo en Rotterdam (Nieuwe Binnenweg 176), Nederlando, aŭ, se UEA ne plu ekzistos,
al organizaĵo samcela, laŭ la celoj difinitaj en artikolo 1.

9. KONTOJ
- germana pĉk Hannover 2051-305 ((BLZ 25010030) de AIS
Kleinenberger Weg 16b, DE-33100 Paderborn
kun la mencio « Por Fonduso G.Pirlot »
- pere de UEA : AIS-konto « AISC-J » « Por Fond. G.Pirlot 15004 »

PREMIOJ
1994 : D.MAXWELL, M.PREOTU, A.P.TACU, Lingvo kaj Kibernetiko
1995 : R.SELTEN, J.POOL, Enkonduko en la Teorion de Lingvaj Ludoj
1996 : I.GALAJCUK, 10-a Internacia Medicina Esperanto-Konferenco
1997 : C.MINNAJA, Vortaro Itala-Esperanto
1998 : ne aljuĝita
1999 : W.DE SMET, por la Nova Biologia Nomenklaturo
2000 : ne aljuĝita
2001 : D.GALADI-ENRIQUEZ, A.WANDEL La Kosmo kaj Ni
2002-2015 : ne okazis
2016 - Libro:
Artikolo:
Retkurso:
Prelego:

