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HISTORIA FONO DE LA EKESTO 

DE LA TRADICIO: 

•  Politika situacio en meza kaj orienta Eŭropo – maleblo 
veturi eksterlanden

•  Esperanto-movado relative forta (teknikaj aplikantoj: 
CS, GDR, HU, SU)

•  Federacia Ĉeĥoslovakio: du memstaraj asocioj
ĈEA x EA SSR (SEA)

•  Komuna ideo de STS-oj: Faka konferenco aŭ seminario



  

Simila agado ekster CS:  

•  HU: Interkomputo 82 (ses sekcioj, prelegkolektoj)
        Eldona agado (SEC)

•  GDR: IFER (sen prelegkolektoj), Bad Saarow 

•  Ekster la regiono: IKU dum la UK (sen prelegkolektoj 
ĝis 1998)
privata iniciato: „Kaptitaj vortoj“ 

•  AIS San Marino (ILo, universitato, sed reale 
movadeca)



  

LA UNUA PERIODO 1978 – 1989   

Kunlaboro de STS-oj de EA SSR kaj ĈEA: 

1978: „Konferenco AEST“ en Žilina

Ĉeforganizanto: Milan Zvara, redaktoro: Jan Werner

Plejparte terminologiaj temoj (16)

Pro montro de utileco decido pri ripeto: 
alterne en Slovakio kaj Ĉeĥio



  



  



  



  



  

Unuan fojon la mallongigo SAEST (seminario)

Du temoj: 
1. La vivomedio hodiaŭ kaj morgaŭ (dulingve)

2. Problemoj de la faka lingvo kaj traduko

Organizis STS de ĈEA kune kun ČSVTS 
(Sciencteknika Asocio)

Prelegkolekton redaktis Zdeněk Pluhař

1980: SAEST  Ústí nad Labem



  



  



  



  

1981: AEST Žilina

Pinto de la konferencoj kaj seminarioj: 150 partoprenantoj, 
48 prelegoj

Du sekcioj: 1. Apliko de Esperanto en Scienco kaj tekniko
2. Apliko de komputiloj

2 volumoj de prelegkolektoj: redaktoro Aleš Bednařík 
(neindikita)

 



  



  



  



  

Temoj: 1. Energio – la tutmonda problemo

  2. Problemoj de faka lingvo kaj traduko

Viglaj diskutoj: 

en sekcio 1: atomcentrejoj, Gabčíkovo/Nagymaros

en sekcio 2: Wera Dehler: „Ses tezoj pri terminologio“

Granda eĥo → fondiĝo de TEC 1987

Prelegkolekto: redaktis Z. Pluhař kaj V. Novobilský

1982: SAEST České Budějovice

 



  



  



  



  

Por mi enigmo, kvankam laŭ la programo mi ne nur ĉeestis, 
sed eĉ prezentis du prelegojn

(Neekzisto de landa asocio – organizanto: Sciencteknika komisiono 
ĉe Esperanto-klubo ĉe Domo de Sindikatoj en Žilina

Ĉeforganizantoj: Vlado Němec kaj Juraj Gondžúr

Sed neniu atesto pri ĝi en CZ, ĝi do mankas en:

 – la artikolo de Z. Pluhař en KAEST 1998

– mia artikolo por la festlibro Tonkin

Ateston mi ricevis de Juraj Gondžúr – rigardu

Peto: Se iu posedas la prelegkolekton, bv. donaci ĝin al la E-muzeo 
en Svitavy  

1983: Žilina Seminario pri kompuscienco
(ekster la serio, tamen grava)

 



  



  



  

Ĉeftemo: Perspektivo de la nutraĵ-produktado 
(12 prelegoj)

Dua temo: Problemoj de la fakaj lingvo kaj traduko 
(9 prelegoj)

Prelegkolekton redaktis: 
Z. Pluhař kaj V. Novobilský  

1984: SAEST Brno 



  

Post la fondo de SEA revigligo

Ĉefmotoro: Milan Zvara

Temo: Raciigo en Scienco kaj Tekniko

Prelegkolekton redaktis Aleš Bednařík (neindikita)

30 partoprenantoj, 17 prelegoj

La lasta aranĝo en Slovakio ĝis 2010 
(danke al P. Baláž)   

1988: AEST Poprad



  

ne plu reala aktiveco de STS de ĈEA

Aranĝis: FS de ĈEA kunlabore kun IFEF, 

Loka organizanto: EK Strážnice

Temo: Transporto (praktike: nur fervoja)

Prelegkolekto: redaktis Zdeněk Polák

Produktis: Dana fervojo danke al Henning Hauge

Fino de la unua serio de konferencoj: 
AEST (en Slovakio) kaj SAESToj en Ĉeĥio

1989: SAEST Strážnice



  



  



  



  



  



  

Politikaj, ekonomiaj kaj movadaj ŝanĝoj

Neceso de rapida liberigo de ĈEA-oficejo kaj klubejo de KEP

Kelkfoja ŝovo de posedaĵo de ĈEA aliloken – transport- kaj lukostoj

Membrofalo de pli ol 3000 al sub 1000 

Falo de kotizoj → financaj problemoj

Savo de la plej valoraj materialoj (Biblioteko J. Šustr, parto de 
arĥivo)

Jiří Pištora, transpreno al la Urba muzeo en Česká Třebová

Ne plu estis fortoj por pludaŭrigo de la seminarioj
(nek financaj – subite luprezoj de salonoj, nek personaj)

Slovakio: situacio similis 

1989 kaj la sekvoj 



  

LA DUA PERIODO 1998 – 2008    

1992: fondo de KAVA-PECH 
sen celi la agadon por esperantistoj

proks. 1995 – 1997 sento de ekonomia stabileco 
penso revivigi SAEST

Netrovo de partnero en Slovakio
SAEST intertempe en Kubo 

→ KAEST (kolokvo)
Decido: fari mem (kun Stanjo) 

– en Prago
Post la forpaso de Stanjo: 

rekuniĝo de fortoj 
kun Z. Pluhař



  

Ŝanĝoj kompare kun la unua periodo:     

1. Prelegkolektoj nur post la seminario 
– ebloj por la aŭtoroj ŝanĝi la tekston surbaze 
de diskuto

2. Resumoj en la ĉeĥa (aŭ slovaka), angla 
kaj germana (+ franca) lingvoj

3. Post sperto de AdE-kolokvo: du kategorioj de 
tranokteblo

4. Tri sekcioj: 1. ĉeftemo, 2. terminologia kaj 3. 
Scienco kaj tekniko ĝenerale 

5. Titolo de la prelegkolekto laŭ la ĉeftemo



  

Ĉeftemo: Modernaj rimedoj de komunikado

Enkonduka prelego de Z. Pluhař: Iom da historio 
de AEST

Kontribuoj al la ĉeftemo 7, terminologiaj 9 kaj ĝeneralaj 7

Redaktoro de la prelegkolekto: Miroslav Malovec

Ronda tablo pri la estonteco: peto de publiko, ke ni 
rearanĝu ĉiujare

Promeso: ĉiun paran jaron, dum neparaj propono al iu 
alia (SK?)

Praktike: restis nur ĉiun duan jaron en Ĉeĥio

1998: KAEST Prago (Kolokvo)



  



  



  



  



  



  

Ĉeftemo: 

Ekonomio sojle 
al la tria jarmilo

Terminologia kaj 
ĝenerala sekcioj

Prelegkolekton redaktis 
Z. Pluhař

2000: KAEST Prago 
(Kolokvo)



  

Ronda tablo decidis (propono de D. Blanke): 

Venonte laŭeble ĉio sub unu tegmento

Reago: eblas favorpreze nur ekster Prago, 

Ekz. Dobřichovice, sed maksimume 45 lokoj

Akceptite, KAEST translokiĝas al Dobřichovice

Plua decido de RT: Kolokvo → Konferenco  



  



  



  

Ĉeftemo: Elektronikaj rimedoj

Terminologia kaj ĝenerala sekcioj

Prelegkolekton redaktis Z. Pluhař

Plej diskutata nova fenomeno: Vikipedio

Prezentita de Chuck Smith, 
fondinto de E-vikipedio

Viglaj poroj kaj kontraŭoj

Sekvo: fondo de ĉeĥa vikipedio 

     M. Malovec (kun helpo de C. Smith) 

2002: KAEST Dobřichovice (Konferenco)



  



  



  

Ĝi ne havis ĉeftemon, oni traktis en du sekcioj kun akcento 
al terminologio:

Fake pri Esperanto (terminologiaj prelegoj) 

Krome ankaŭ vigla daŭrigo pri vikipedio 

Esperante pri sciencoj (nur tri, tamen gravaj 
kontribuoj):

Pri parazitologio (R. Sachs)

Analizo de lingvaj kostoj en EU (O. Haszpra)

Ekologia turismo en Eŭropo (B. Leonov)

Prelegkolekton redaktis Z. Pluhař  

2004 KAEST Dobřichovice
 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Ĉeftemo: Lingvo kaj interreto

Pluaj sekcioj: Studoj pri la lingvo (terminologia)
  Natursciencaj studoj (pli ĝenerala)

Nova fenomeno: relative multaj junuloj 
Daŭrigantoj post e@i seminario en Brno
Iliaj fake kaj lingve altkvalitaj prelegoj

Ronda tablo: propono de Petro Baláž (nome de e@i):
Revenigi KAESTon al Slovakio
Decido: dum venonta KAEST li prezentu konkretaĵojn

Prelegkolekton redaktis Z. Pluhař

2006 KAEST Dobřichovice



  



  



  



  



  



  

La lasta KAEST en Dobřichovice = „vikipedia“

Laŭ la propono de P. Dvořáková: 
enkadre de KAEST trejnseminario 
por vikipedi-kontribuantoj

realigo praktike, sub la gvido de speruloj:
P. Dvořáková, Y. Nevelsteen, L. Szilvasi, M. Malovec

Ne nur lerno, ankaŭ praktikaj rezultoj

Krome ĝeneralscienca kaj terminologia sekcioj.

Prelegkolekton redaktis Z. Pluhař. 

2008 KAEST Dobřichovice



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Resumo:

 Ambaŭ serioj de AEST – SAEST – KAEST: 

• Sendube apartenas al utilaj kaj eĉ iom modelaj aranĝoj

• Montris plurfoje, ke la faka terminologio bezonas 
evoluon

• Estis tre utila loko por interŝanĝo de opinioj de fakuloj

• La prelegkolektoj 
– atestas la utilecon de Esperanto
– povas servi al samfakuloj ankaŭ estonte 



  

Resumo:
 
 

Estas pluraj specialaĵoj: 

• En Ústí 1980: envolviĝo de neesperantistoj en la programon
- bedaŭrinde neniam plu sukceso tiudirekte

• En la dua serio: envicigo de nacilingvaj resumoj – bona reklamilo 
cele neesperantistojn

• En 2002: Esperanto helpis naski la ĉeĥan vikipedion nur unu jaron 
post la fondo de vikipedio entute (tamen post tiu en E-o)

• En 2004: sperto de utileco kunligi maturajn sciestistojn kaj ofte 
akademianojn kun junuloj – e@i

•Estas tre pozitive, povi transdoni tradicion de KAEST ĝuste al e@i!



  

Transdono de KAEST al e@i - ne signifas mian kabeiĝon,
Ankaŭ ne ĉeson de servoj al esperantistoj.

Jen la plej proksimaj aranĝoj de KAVA-PECH:

2011-04-15/29: Flugkaravano al Ĉinio lige al la Internacia 
Esperanto-Konferenco de OSIEK je la temo „La ĉina saĝo“ kun 
plilongigo turisma (Ŝanhajo, belega pejzaĝo laŭlonge de la Longa 
rivero kun konusosimilaj montetoj, terasformaj rizaj kampoj, 
fiŝkaptado helpe de kormoranoj, ktp., Honkongo)

2011-09-11/18: EKOTUR, Ekoturisma renkontiĝo por biciklantoj kaj 
piedturistoj kun komunaj vesperaj programoj en Dobřichovice 
(esploro de Bohemia Karsto kaj Brdy-montetaro).

Julio 2012: Internacia Esperanto-Konferenco en Svitavy 
(sidejo de Esperanto-muzeo) kun la temo „Sciencfikcio kaj robotoj“ 
Prelegantoj bonvenaj!



  

KAVA-PECH ankaŭ daŭre eldonas Esperanto-librojn en 
sia eldoneja fako kaj produktas librojn ankaŭ laŭmende 
(por klientoj el BE, DE, ES, FR, KR, NL, SE).

Momente preparataj por la preso: 
– „Kvinlingva ekoturisma vortareto“ (internacia aŭtoraro, 

ĉefaŭtoro Z. Pluhař), 
– „R.U.R.“  de Karel Čapek kun ilustraĵoj 

de M. Tomečková
– la 3. eldono de mia „Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj 
specifaj trajtoj“ 



  

Estontaj organizantoj de e@i havu forton kaj paciencon
ne ĉesi la promesplenan tradicion!

KAEST alportu al ili ne nur multe da laboro (kion certe)
sed ankaŭ ĝojon, same kiel ĝi portis al mi!

Dankon por via atento

Petro Chrdle
chrdle@kava-pech.cz

www.kava-pech.cz/esperanto
 


