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 De Januaro al junio aperis en nia blogo la jenaj artikoloj  
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De Januaro al Junio aperis en nia blogo la jenaj artikoloj : 

 

 

La mistero de l’karbono 14a de la jaro 994 estas solvita! 11/01/2017 

Senhonesteco stimulas senhonestecon: la homa cerbo adaptiĝis al tio 13/01/2017 

Ju pli granda lia seksorgano, des pli granda ŝia cerbo 20/01/2017 

Lingvo ankoraŭ estas serioza barilo por demokratiigi sciencon 27/01/2017 

Bufoj kopulacias surtere por eviti rivalojn 03/02/2017 

Abeloj sentas homecan optimismon 10/02/2017 

Charles Darwin datrevenas je la 12 februaro: kvar kuriozaĵoj pri li 12/02/2017 

5 malveraj asertoj pri Vilhelmo la Konkerinto 17/02/2017 

Manĝado de salaj porkaĵoj ligita al astmo 24/02/2017 

Eseo pri ekstertera vivo, de Churchill, estas ĵus malkovrita 03/03/2017 

La internacia tago por la virinoj: konatiĝu kun kvin talentaj sciencistinoj! 08/03/2017 

Neŭronoj kreskas al la molaj partoj de la cerbo 10/03/2017 

Sciencaj retpaĝoj ne ĉiam estas… sciencaj 17/03/2017 

SCIENCA NEVERA VERO numero 1: PLANTOJ NE PAROLAS 24/03/2017 

“La Marŝo por Scienco – la 22-an aprilo de 2017” estas ŝlosita 31/03/2014 

Malario bonodorigas homojn por anofeloj 07/04/2017 



Lernado de kritika pensado reduktas kredemon al pseŭdosciencoj 14/04/2017 

SCIENCA NEVERA VERO numero 2 SPINACOJ ESTAS RIĈAJ JE FERO 21/04/2017 

Novan Piramidon oni egiptuje malkovris 28/04/2017 

SCIENCA NEVERA VERO numero 3 oni ne devas dormi kun planto en la 

cxambro 05/05/2017 

La ozonotruo ekfermigas sciencistoj asertas 12/05/2017 

Homo naledi estis konanta homo sapiens 26/05/2017 

Multlingvismo altigas nian toleremon 02/06/2017 

Por eviti seksavidajn masklojn, femaloj ludas mortintojn 10/06/2017 

Kial neefikaj medicinaj terapioj daure disvastigas 16/06/2017 

 

 

Legu pli ĉe https://aktuale.scienca-revuo.info/ 

 

Pri la membraro 

 

Oni estas 101 membroj sed nur malpli ol 10  estas aktivaj, regule eldonante artikolojn sur 

nia blogo (Tri personoj) aŭ korekinte la du kajerojn. 

 

Agadraporto 

 

Depost komenco de la blogo, oni eldonis pli ol 64 artikolojn kaj la sekvantoj/ŝatantoj de nia 

facebook-profilo estas ĉirkaŭ 289 personoj. Oni kreis ppt-dokumenton por prezentado dum 

la Uk en Seŭlo. 

Oni eldonis du kajerojn kiuj enhavas artikolojn de nia blogo. 

 

En  julio 2016, Aleks André kreis Tvitero-konton por la revuo, pere de kiu li diskonigis 
informojn pri la artikoloj aperantaj ĉe aktuale.scienca-revuo.info. 

Ekde tiam, ĝis nun aliĝis 126 homoj al la konto, kies retadreso 
estas https://twitter.com/SciencaRevuo 

Jen statistikoj pri legado de la pepaĵoj, kiuj montras videblan kreskon de la intereso pri la 
artikoloj. 
– ĉi-monate 4600+ 
– majo: 3136 
– aprilo: 4573 
– marto: 2974 
– februaro: 1796 
– januaro: 1997 
– decembro: 1126 
– novembro: 1319 
– oktobro: 1203 
– septembro: 2223 
– aŭgusto: 73 
– julio: 59 
 

https://aktuale.scienca-revuo.info/
http://aktuale.scienca-revuo.info/
https://twitter.com/SciencaRevuo


 

Alvoko por kreado de nova retpaĝaro. 

 

oni serĉas pri volontulo por renovigo/ Kreado de novan retapaĝon. Bonvolu sendi mesaĝon 

al teamo.isae@gmail.com se vi povas mastrumi la aferon 

 

Alvoko por kandidatigxo al posteno de UEA-komitatano por ISAE 

 

Nia nuna komitatno ĉe UEA baldaux eksiĝos. Ni, serĉas kandiaton kiu povos aktivi en la 

komitato de UEA por defendi la vidpunkton de ISAE pri la aferojn kiuj trafas nin (kotizo, 

kunlaborado, sciencaj agadoj, KTP) 

 

Financa Raporto 

 

  kredita saldo valida je 170613   2039.73 euroj 

  kredita saldo valida je 151231   1807.16 euroj 

 

La saldo kreskas je 232.57 euroj dum la pasinta jaro 

 

Enspezo en 2016 

Kotizoj en 2016    200 euroj 

Vendoj en 2016    56 euroj 

 

Elspezo en 2016   192 euroj (kotizo al UEA) 

 

Enspezo en 2017 

Donacoj en 2017 (junio 2017) 130 euroj 

Vendoj en 2017 (junio 2017) 40 euroj 

   

El spezo en 2017 (junio)   1.43 euroj (paypal kosto) 

 

 

En 2017 ne plu estas kotizo sed donaco pro la senpageco decidita de la estraro. 

  



 


