KAEST 2018

18.-21. 10. 2018, Modra-Harmónia, Slovakio
Evoluo de paradigmoj en scienco kaj tekniko

tempo

programo (titolo)

loko

preleganto / respondeculo

priskribo

Dorota Rodzianko

akceptiĝi, ricevi ĉambron, ktp.

Ĵaŭdo, 18.10.2018
13:00-23:00

alvenado

akceptejo

16:00-16:55

"Paŝklaku" - nova danctapiŝa ludo por praktiki vortprovizon

komputilejo

Kriŝtofo (Kryštof Klestil)

testu novan lingvolernigan kaj movigan ludon

17:00-17:45

"Paŝklaku" - nova danctapiŝa ludo por praktiki vortprovizon

komputilejo

Kriŝtofo

testu novan lingvolernigan kaj movigan ludon

Ekkonu E@I-projektojn (praktika prezentado)
18:00-18:45

vespermanĝo

19:30-20:00

malfermo

20:00-20:40

interkona vespero

prelegejo
(ekstere)
kinejo
koridoro

20:45 -21:30 Prezento de kernpunkto kaj de la programeroj kun podiaj diskutoj
21:30-...

Peter Baláž, Matthieu Desplantes

kinejo

en apuda keglejo, komuna foriro je la 17:55, informiĝu ĉe akceptejo
Peter Baláž

solena malfermo de KAEST 2018

Michal Grodza, Salomé Hug

tempo por iom konatiĝi

Eva Fitzelová, Johannes Mueller

prezento de la scienceca podkastejo en Esperanto:
kern.punkto.info

libera programo - muzikumado/filmoj/diskutoj

pasigu tempon laŭ via plaĉo

KAEST 2018
Organizata de:

Subtenita de:

Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (KAEST) estas serio de seminarioj kaj konferencoj ekzercantaj scienc-teknikan aplikon de esperanto okazantaj sur la teritorio de
hodiaŭaj Ĉeĥio kaj Slovakio. Inter 1978 kaj 1989 organizis ilin la scienc-teknika sekcio de ĉeĥoslovakaj esperantistoj, tiam sub la mallongigoj AEST aŭ SAEST (Seminario pri Apliko de Esperanto
en Scienco kaj Tekniko). Post paŭzo ekde 1998 daŭrigis la organizadon Ĉeĥa Esperanto-Asocio kunlabore kun la agentejo KAVA-PECH. Ekde 2010 transprenis la organizadon E@I.
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18.-21. 10. 2018, Modra-Harmónia, Slovakio
Evoluo de paradigmoj en scienco kaj tekniko

tempo

programo (titolo)

loko

preleganto / respondeculo

priskribo

Vendredo, 19.10.2018
7:45-8:45

matenmanĝo

9:00-9:45

Genetika genealogio – nova paradigmo en la studo de deveno kaj parenceco
Pri venontaj sociologiaj Esperantaj studoj

09:50-10:35

Nova paradigmo – nova mondo

(ekstere)
kinejo
prelegejo
kinejo

Kiel traduki “Maultaschen”? – Terminologiaj konsideroj pri regiona bongustaĵo

prelegejo

10:35-11:00

kafopaŭzo

koridoro

11:00-11:45

Moderna edukado kaj nuna mondo – ĉu tempo por ŝanĝo de paradigmoj?
La kartvela lingvo

12:00-12:45

tagmanĝo

12:45-13:30

libera tempo - siesto, posttagmeza libera promeno

13:30-14:15

Traduko de la panelo Openstack Horizon
Amatora filmado (filmproduktado)

14:20-15:05

La Perioda Tabelo de la Kemiaj Elementoj: Cent kvindek jaroj post Mendelejev
Tiel La Viv' - prezento de la interaktiva rolludo

15:10-15:55

Aŭtoraj rajtoj nuntempe

kinejo
prelegejo

kinejo
prelegejo
kinejo
prelegejo
kinejo
prelegejo

15:55-16:15

kafopaŭzo

koridoro

16:15-17:00

Organizoj de estonteco

17:05-17:50

Sinprezento de scienco en la postfakta epoko: Kio okazis al la reputacio de
scienco? Kiel ni riparu ĝin?
(Tiel La Viv' - ludado de la interaktiva rolludo - daŭrigo)

18:00-18:45

vespermanĝo

19:15-19:55

40 jarojn ekde la unua KAEST - scienco kaj tekniko en Esperanto retrospektive

20:00-20:50

vingustumado

21:00-...

Podiaj diskutoj kadre de kernpunkto

21:00-...

Muzikumado, instruado de Esperanto-kantoj

Marek Blahuš
Carlos Pesquera Alonso
Michal Matúšov
Wera Blanke

Peter Baláž
Matthieu Desplantes

(ekstere)

Mondaj heredaĵoj de Unesko en Ĉeĥio

Tiel La Viv' - ludado de la interaktiva rolludo

en apuda keglejo, informiĝu ĉe akceptejo

en apuda keglejo, komuna foriro je la 11:55, informiĝu ĉe akceptejo

Georg Hennemann
Pavol Kaščák
Orlando Raola
Charlotte Scherping Larsson,
Sasha Murr
Václav Zouzalík
Petr Chrdle

kinejo

Michal Matúšov

prelegejo

Charlotte, Sasha

kinejo

Johannes Mueller

prelegejo

Charlotte, Sasha

(ekstere)
kinejo
koridoro
kinejo
prelegejo

en apuda keglejo, komuna foriro je la 17:55, informiĝu ĉe akceptejo
Peter Baláž, publiko

diskuto pri la uzo de EO en la faka mondo (pasintece kaj estonte)

Sodoma, Pavol Petrík

gustumu regionajn produktojn, festu datrevenon de KAEST!

Eva, Johannes

kern.punkto.info
lernu mal/novajn E-kantojn

KAEST 2018

18.-21. 10. 2018, Modra-Harmónia, Slovakio
Evoluo de paradigmoj en scienco kaj tekniko

tempo

programo (titolo)

loko

preleganto / respondeculo

priskribo

Sabato, 20.10.2018
7:45-8:45

matenmanĝo

9:00-9:45

Feminismaj epistemologioj
Funkciado de elektra-povuma reto

09:50-10:35

(ekstere)
kinejo
prelegejo

Paleontologiaj paradigmoj en tri grotoj de Liptov-regiono (Slovakio)

kinejo

La rolo de scienco en la UN-Celaro 2030: vojoj al daŭripova mondo

prelegejo

10:35-11:00

kafopaŭzo

koridoro

11:00-11:45

La plej freŝaj aktivecoj de E@I en la kampo de edukado
Sorabaj lingvoj kaj iliaj specifaj trajtoj kompare kun la ceteraj okcidentslavaj
lingvoj

11:48-11:53

komuna foto

12:00-12:45

tagmanĝo

12:45-13:30

libera tempo - siesto, posttagmeza libera promeno

13:30-14:15

Libereco en Interreto
Teo kaj Amo - filmfestivalo en Esperanto - Ĉinio

14:20-15:05

Zagreba Metodo enrete - kiel kunlabori per Github
La nombro Pi: historio, formuloj, algoritmoj

15:10-15:55

Seriozaj ludoj: ĉu serioza paradigmo?

kinejo
prelegejo
kinejo

kinejo

Francesco Maurelli

Peter Baláž
Konstantin Tikhomirov
ĉiuj partoprenantoj

Václav Zouzalík

Georg Jähnig

kinejo

koridoro

16:15-17:00

Ĉu pure funkciaj programlingvoj finvenkos?

Alfred Heiligenbrunner
Salomé Hug
Jozef Reinvart

kinejo

Richard Hable

prelegejo

József Márton

kinejo
prelegejo

Georg Hennemann
Miroslav Malovec

18:00-18:45

vespermanĝo

19:15-19:55

Prezento de novaj eldonaĵoj

(ekstere)
kinejo

20:00-21:00

Diskutrondoj kadre de kernpunkto

kinejo

Eva, Johannes

21:00-...

TED-filmoj

kinejo

Matthieu Desplantes

21:00-...

Muzikumado, instruado de Esperanto-kantoj

prelegejo1

bv. ne malfrui
en apuda keglejo, komuna foriro je la 11:55, informiĝu ĉe akceptejo

kinejo
prelegejo

kafopaŭzo

Kiamaniere oni faras vortaron

Ján Vajs

Pavol Kaščák

15:55-16:15

Praktikaj spertoj kun elektromobilo

Chris Kerr

prelegejo

prelegejo

17:05-17:50

Paulína Kožuchová

(ekstere)

Vademecum de multdisciplina projekto “Movebleco kaj inkluzivo en multlingva
Eŭropo”

Ĉu ni vere bezonas nutraĵkompletigilojn? Se jes, kiel ni povas elekti la plej
taŭgan?

en apuda keglejo, informiĝu ĉe akceptejo

en apuda keglejo, komuna foriro je la 17:55, informiĝu ĉe akceptejo
lastatempaj E-eldonaĵoj, prezentitaj rekte de eldonistoj aŭ aŭtoroj
kern.punkto.info

lernu mal/novajn E-kantojn
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18.-21. 10. 2018, Modra-Harmónia, Slovakio
Evoluo de paradigmoj en scienco kaj tekniko

tempo

programo (titolo)

loko

preleganto / respondeculo

priskribo

Dimanĉo, 21.10.2018
7:45-8:45

matenmanĝo

9:00-9:45

HIP 60350 – la plej rapida stelo de la Laktvoja disko
Komunikado inter arboj

09:50-10:35

Novaj teĥnologioj de reproduktado

(ekstere)
kinejo

Hans Michael Maitzen

prelegejo

Marta Tikhomirov

kinejo

Paulína Kožuchová

Arto de tradukado

prelegejo

10:35-10:50

kafopaŭzo

koridoro

10:50-11:35

Gravitaj kaptiloj en planedaj sistemoj: Lagranĝaj punktoj kaj nova paradigmo de
kosma esplorado
Kiel fari gejajn musojn, aŭ kial oni ne povas kuraci samseksemon?

en apuda keglejo, informiĝu ĉe akceptejo

kinejo
prelegejo

11:40-11:55

Oficiala fermo de KAEST

12:00-12:45

tagmanĝo

(ekstere)

kinejo

13:15-17:15

Ekskurso – Červený Kameň, Metiejo pri ceramikaĵoj

(ekstere)

13:00-...

fino de KAEST – foriro

Pavol Petrík

Carlos Spínola
Baptiste Darthenay
Peter Baláž
en apuda keglejo, komuna foriro je la 11:55, informiĝu ĉe akceptejo
Pavol Petrík

Dum la tuta aranĝo
librokruciĝo

koridoro

libroservo (dum paŭzoj)

libroservo

bufedo (dum paŭzoj kaj vespere)

koridoro

Peter Holba

nur por aliĝintoj, kolektiĝi en koridoro

