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lnterretaj Iingvoj
Malpli da Angla .
La angla lingvo sendubc estas monda lingvo .. Kaj gis n.u~ la ~II~I.': eS~ls
ankaü la "Lingvo de Interreto". 10m post iom uo tarnen sajnas sangigr. En
Ciberspaco (Cyberspace) aliaj lingvoj konsiderinde rapide krcskas. .

En la jaro 1996 la Angla estis por 80% de öiuj ret-l~za~~~j faktc "la Inter:
reta lingvo". Tiu proccntajo tarnen intertcmpc malplialtigis al nur prcskaü
50%. .

Kontraüe plialtigis la cina lingvo en la sama periodo de 1%. al 7.~% kaj
la Gerrnana de 1% al 5.9%. Treege kreskis ankaü la Japana kaj la Hisparia.
Tion enketis Global Research (http.l/glresearch.com). Lau la aktualaj prog-
nozoj, la angla lingvo öirkaü la jaro 2004 nur partoprcnos kiel intcrrcta
lingvo je 35%. (Fun\u: cld)

Speciala rilato al cifero 9
10m forgesita pasintjara jubileo - Alesender YO/l Huntboldt .

EIl la pasinta jaro ni festis la 250an naskigdatreven.~I~ dc johan/l. Wolf~
gang von Gocthc. kaj ccrte multaj mcmorfcstoj okupigis l~rt ucs VIVO kaj
verkam. La longjara laboro de la granda poeto ckdc 177? Je Ja kortcgo dc
duko Kar! August en Weimar estis scndube kaüzo, ke uu urbo pasiutjarc

cstis elektata 'monda kultururbo'.
Sed ni ankaü devis honore memori grandan naturscieneuloll, kiu ne nur

cstis bona amiko kaj admiranto de Goethe, kaj lin ~c .viz.itis ~n la nuna
monda kultururbo, kaj por kiu la jaro 1999 ankaü estis Jubtle~ Jar.o: nomc
Alexander von Humboldt; kiu naskigis antaü 230 jaroj en Berline Je la 14a
de septembro 1769, li do estis 20 jarojn pli juna 01 Goethe.

v.Humboldt daürigis sian cn Frankfurt ce Oder komencintan .stud~do,~
1789 en Göttingen, la tiam plej grava Eüropa universitato: ~n ~IU, ~,:el It
iam konstatis, "li akiris la plej gravan fundamenton de siaj sciadoj . ~a
5an de junio 1799. do antaü 200 jaroj, v. Humboldt kOl.nen.cls sian kvin
jarojn daürantan esplorvojagon al Arneriko. Anta~ 19~ Jar~J, .Ia 12an ~e
Aprilo 1829, li ekvojagis al Ruslando kaj Centralazio. :IU vojago kondukis
lin gis la Cinuja landlimo kaj daüris entute 8Y2 monatojn. .

La verkoj de la fama naturesploristo grave intluis la ~~iencon. ~,leJe. ~o~
nataj estas liaj libroj "ldeoj pri la geografio de la plantoj '(1807). 0Pll1I0J
pri la naturo" (1808, 2 volumoj) kaj la 5-voluma ce~verko ".Sklzo. de rnatc-
ria mondpriskribo" - grandioza sintezo de la naturscienca sciado liaternpa.

Alexsndcr von Hutnboldt certe havis speeialan rilaton al la eifere 9, car
1839. antaü 160 jaroj, li finis sian 34-voluman vojagraport.on,. kaj je .Ic~6a
de rnajo 1859 - en sia 90a vivjaro - li tine kaj por öiarn mctis sian skribi lon
el la mano, Tiuj donitajoj pravigas nin, ke oni ankaü povas alrigardi Ja
jaron 1999 kvazaü kiel "Alcxundcr von Humboldt-vstco", (so)
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Raporto pri la jarkunsido 2000
de Internacia Scienca Asocio Esperantista (JSAE)

La ISAE-jarkllnsido okazis dum la 85a Universala Kongreso de Esperan-
to eil Tel-Avive ( 25a de julio gis la de aügusto 2000), je vendredo, la 28a
de julio, dc la 15a h gis la 16.30a h cn salono Olswanger. Ceestis 16 per-
sonoj. Prezidis la prczidanto, prof dr. R. Sachs. Ne cecstis aliaj estraranoj.
Je propra iniciato la subskribinto, iama ISA E-estrarano, prenis notojn por
rcdakti raporten (konstatinte ke neniu estis komisiita pri tio).

La prczidanto salutis la öeestantojn kaj atentigis pri la öeesto de repre-
zcntantoj de Asoein por la Enkonduko de Nova ßiologia Nomenklaturo (d-
ro W.M.A. Dc Smet) kaj de Universala Medicina Esperanto-Asoeie (d-ro
I. Ferenczy). Ankaü öeestas (sed devis poste foriri) d-ro Petro Chrdle, kiu
organizos en novemhro sciencan simpozion (KAEST) en Prago. Neniu el
la aliaj anoj de la nova estraro povas öeesti. Pro diversaj cirkonstancoj la
estraraj taskoj ne jam estas dividitaj kun la rezulto, kc la prezidanto devas
okupi pri tre diversaj agadoj. La prezidanto levis la dem an don kiu fakte
estas "sciencisto". Li tiusence referis al la historio de ISAE, gia] rilatoj kun
Akademio Intemacia de la Sciencoj (AIS) San Marino, IKU (Intemacia
Kongresa Universitato) kaj aliaj organizajoj. La nuna ISAE ne estas forta
(malpli 01 200 rnernbroj) sed gia asocia organo (Scienca Revuo) regule
aperas kaj akiris bon an kvaliton. Pri la scienca agado de ISAE estas jen kaj
jen kelkaj novaj ekzemploj, ekz. aperonta kompendio pri parazitologio.

Poste s-ro lohn Rapley petis atenton pri la recente aperinta unua numero
de esperantlingva revuo pri astronomio, kaj li atentigis, ke fondigos
fakasocio de esperantlingvaj astronomiistoj. La öeestanta gvidanto de tiu
fondota asocio, d-ro Alesander Mikishev, kaptis la okazon por inforrni pri
tiu asocio, gia revuo kaj giaj perspektivoj (rcdakta noto: sekvas detala
rsporto pri AEK). Post tiuj intervenoj la etoso igis pli vigla, kaj rezultis
esprimoj de ideoj, La usona ISAE-delegito, lohn Gamble, deziris scii kia
difcrcnco estas inter membro kaj abonanto. D-ro I. Ferenczypledis por pli
rckta kunlaboro inter UMEA kaj ISAE. D-ro Chrdle invitis al partopreno
eil la de li organizota simpozio KAEST en Prago.

Demandoj estas farataj pri la gis nun ne pritraktitaj sed tarnen esencaj te-
rnoj, ekz. kiaj estas la raporto pri la vivo de la asocio en la pasinta jaro kaj
la tinanca stato. Scd pro la fakto, ke jam estis pasinta la antaüvidita ternpo-
daüro de la kunsido (alia kunsido devis poste okazi en la sama salono), kaj
ke nur unu estrarano (la prezidanto) öeestis, la respondoj devos esti donataj
je alia okazo. La kunsido finigis je la 16.30a h. En la koridoro oni ankoraü
elsangis kelkajn ideojn pri la nuna stato kaj la estonteco de ISAE. (Farita de
tl-ru W.M.A. 1Je'Sme: je 24.R.2()()() surbaze de notoj prenitaj dum la kunsido).


