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Astronomia Esperanto-Klubo
Fine de la 20a jarccnto ni havas tre rapidan kornunikilon. pcr kill chlas

agi ankaü Esperante. Temas pri Interreto. Rapide, danke al tiu rimcdo. tro-
vinte sarnidcanojn, sukccsis korncncc de tiu ci jaro krei grupon dc ho 111oj ,
kiuj nc nur parolas kiel komunan lingvon Espcranton, scd an kau havas
komunan intcrcson pri astronornio kaj astrofiziko. Tiel aperis unuc tute
virtuale (en Interreto) "Astronomia Espcranto-Klubo (AEK)". Intertoto do-
nas al ciu ano de la klubo cblecon rapide komunikigi (prcskaü scn page l).

Jam antaü la tiucijara Universala Kongreso en Tel-Avive vcnis al mi la
idco. kolekti dum la kongreso esperantistojn intcrcsigantojn pri astronomio
kaj astrofiziko. Fine dc la 70aj jaroj estis cldonata tre intcresa rcvuo
"Homo kaj Kosmo", kiun mi tre satis legi. Esplorante la nunan situacion eil

la Esperanto-movado cvidcntigis, kc ne ekzistas iu faka grupopri tiu te-
mo". 00, jcn la bazo de nia laboro.

Nun nia klubo havas 72 mcrnbrojn eil pli 01 20 landoj, kaj sian organizau
kunvcnon AEK havis dum tiu ci UK cn Israelo. Aligis ankaü pluraj cspc-
rantistoj sen ebleco uzi Interreton. Tial estis dcciditc, rcgulc cldoni paperan
varianten dc la kluba bultcno: kutimc öiu klubano öiun duan scmajnon
ricevas rete nian bultenon.

Unue estis konstruita kluba TTT -pagaro, kiu antaünclongc transiris al
fina adreso (http://www.e5peranto.orglAEK), kaj la pagaron povas viziti iu
ajn de ie ajn sur la terglobo. Tiu TTTejo nornigas "nia klubejo" kaj gi en-
havas informojn pere de kontribuoj, kiujn scn das klubanoj. Ankaü artiko-
lojn, kiuj jam aperis en Intcrreto, atingeblas de la klubejo. Uzante tiun öi-
pan komunikebleeon ni povas nei kluban kotizon, t.e. öiu kiu deziras
mernbrigi devas simple plenigi mallongan enketilon troveblan en la klu-
bejo aü simple sendi retrnesagon. Plua difereneo rilate al aliaj kluboj estas
nia plena demokratieeo en kluba vivo. Ni havas nek prezidanton, nek
sekretarion, car por ni ne gravas postenoj, sed laboro,

Tuj post la fondigo, grupo de aktivaj klubaj membraj kornerreis labori pri
"Astronornia Terminaro". Tute nature, ke ankaü tiu Terminare aporas en
interreto (vd. http://www.Esperanto/AEKlAT). Gi bazigas sur jam aprob-
itaj terminoj, kiuj antaü multaj jaroj estis publikigitaj en PIV kaj en diver-
saj Esperanto-revuoj (ckz. "Seienea Revuo" aü "Homo kaj Kosmo"). lIi
aperos ankaü en la nova eldono dc PIV. La laborgrupo ordigis tiujn termi-
nojn kaj daure riöigas la liston per novaj vortoj, pridiskutante ilin cn publi-
ka "virtuala" diskutgrupo (http://www.egroups.com/grvup/acko). La grupo
ciam gojas pri novaj kunlaborantoj. Interesatoj skribu al H.Rocha-Pillto
(eisdur@yahoo.com). lntcralie, kreskas ne nur vortprovizo dc la tcrminoj,

scd tradukoj cn diversajn lingvojn(inter ili portugala, angla, germana, cefia,
rusa, turka, pola, japana, hebrea k.a.). La unua publika sinprezentado de la
AT estas dum Kolokvo pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tefiniko
(KAEST) kiu okazas öiun duan jaron en Prago, Cefiio.

A EK ne nur okupigas pri fakaj terminoj, sed, uzante ilin, tradukas diver-
sajn artikolojn (ekz. popularan astronomian 'TI'Tvpagaron "Naü Planedoj"),
aü mem skribas ilin. La plimulto de niaj membroj estas amatoroj (sed an-
kaü profesiul.oj trovigas. en la klubo) kaj pro tio öefe popularaj artikoloj
estas verkataj. Jam apens "Astronomia Almanako 2000", kiu krom divers-
tema astronomia artikolaro enhavas astronomian kalendaron por observ-
emuloj (aöetebla öe Libroservo de UEA). AEK komencas nun prepari la
sekvan Almanakon por la jaro 200 I.

Unu cl la ccfaj taskoj de la klubo estas edukado pri astronomio kaj peri
novajn sciencajn sciojn al vasta publiko. Uzante öi-sorneran stagon en
Esperanto-Centro "Kvinpetalo" (Francio), AEK planas ekde la venontajaro
rcgule mem organizi tiajn stagojn.

La unua tiuspeca AEK-stago okazos ekde la 8a gia la ISa de septembro
200 I en la suda parto de Alpoj en Observatorio de Monto Chiran, Francio.
La programo estos tre varia, scd spccialc dediöita al la t.n. "variaj stcloj".
La stagon gvidos sperta astronomo kaj denaska espcrantisto, Patrick
Lagrange. Detalaj informoj estas haveblaj de la aütoro de tiu ci kontribuo.

Konkreta uzado de Esperanto por diversaj sciencaj projektoj jam ne estas
estonteco, sed realeeo de la kluba agado. Kiam okazis tre aktiva meteor-
pluvo de Leonidoj (meteoroj kiuj fontas el konstelacio de Leono), astrono-
moj specialigantaj pri tiu fako öiam petas helpon de amatoroj en obser-
vado. Unu el la plej konataj intemaciaj organizoj kiuj gvidas la observadon
estas Intemacia Meteora Organizo (lMO). Ci-jare helpante aliMO, AEK
lanöis projekton "AEK observas Leonidoj", kies rezultoj estis senditaj al
IMO. Tiu vaste konata organizo laüdis la klubon pro la laboro. Estis deci-
dite, ke la kunlaboro daüros. La projekton partoprenis klubanoj el Usono,
Hispanio, Francio, Israelo.

En tiu komenca jaro dc nia ekzisto kiel AEK ni faris multon. Planoj por
vcnontaj jaroj jam abundas, Sen helpo de aktivuloj la laboro tarnen ne
cstus efektiviginta, Inter ili menciindas: kluba kunfondanto d-ro Helio
Rocha-Pinto (Brazilo), Lsrs Sozucr (Germanio), Johano Rapley, Patrick
Lagrange, Hane kaj Witold Cayzac (öiuj Francio), prof. Amri Wandel
(Israelo), d-ro David Galadi-Enriquez, Antonio Sanchez, Mareo Trevisan
(öiu] Hispanio) kaj multaj aliaj. Ni gojas pri novaj membroj.

Klaran ciclon al öiuj ISAE-anoj kore deziras Astronomia Esperanto-
KIlIho.

• (redskte noto: sed ckzistis Astronomie Sckcio de JSAE, kill cldonis la
suprc meneiitan pcriodejon "Homo kaj Kosmo")

Alexsnder Mikishev <mikisal@inverness.co.iJ>, kunordiganto de AEK


