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Sur la titolpaĝo 
 

Priv.-Doz. Mag. Dr. Mathias Harzhauser kaj 

ĝenerala direktoro de Naturhistoria Muzeo Vieno NHM 

Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl 

montras la kranion respektive vostan vertebron de plateosaŭro. 

Foto Klag, 17a de februaro 2020. 
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Rekonstruktion eines Plateosaurus, basierend auf einem digitalen Skelettmodell. 
Rekonstruaĵo de plateosaŭro laŭ cifereca skeleta modelo. 

© 7reasons 
 

  
 

Präparatorin Iris Feichtinger beim Kolorieren des Schädels. 

 Preparistino Iris Feichtinger kolorigas la kranion. 

© NHM Wien 
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Originalaj ostoj de la 210 milionojn da jaroj aĝa plateosaŭro.  

Foto Klag. 
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Naturhistoria Muzeo Vieno ricevis komence de la jaro 2019 nepreparitan 

skeleton de 210 milionojn da jaroj aĝa plateosaŭro de la komunumo Frick 

en la svisa kantono Aargau kiel daŭran prunton. Sekve la preparistoj de la 

muzeo purigis kaj durigis la ostojn. La fosilioj estas pecoj de dinosaŭro 

kun la latina nomo „plateosaŭrus engelhardti”. Tiu estis ĉirkaŭ ses 

metrojn longa plantomanĝanto, kiu kuris precipe sur la malantaŭaj 

kruroj. Plateosaŭroj estas praaj dinosaŭroj, kiuj estas parencaj al la 

saŭropodoj aŭ longkolaj dinosaŭroj, kiuj vivis en posta epoko kaj estis la 

plej grandaj surtere vivantaj bestoj. 

 

La „viena“ ekzemplero estas konservita je 80 %. Sed ne ĉiuj 

skeletkomponantoj taŭgas por la muntado. Kelkaj ostoj estas dispremitaj 

aŭ mankas tute. Eble ili manĝiĝis de karnivoroj. 

Por anstataŭigi la mankantajn partojn la firmao „2Print“ produktis 

tridimensiajn skanojn de la konservitaj ostoj. Poste ili mal-deformis la 

bildojn de la ostoj kaj metis ilin al la ĝusta grandeco. Se parto mankis, oni 

speguligis la ekzistantajn partojn. Pro detala kolorigado la rekonstruitaj 

partoj tre similas al la konservitaj. Tiel eblas prezenti la tutan skeleton. 
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Sinjoro Lukas Schulz de la firmao 2Print 

tridimensie skanas vertebron de la 

plateosaŭro (supre). Tridimensia printilo 

produktis modelon el sinteza rezino 

uzante la skanon (flanke). 

La devio inter originalo kaj modelo estas 

nur 0,2 mm.  
 

Fotoj Klag. 
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Scan eines deformierten Wirbels. 

Skano de misformita vertebro. 

© 2Print 
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Naturhistoria Muzeo Vieno 
Foto Klag 2020 02 17  
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Informoj kaj anoncoj 
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DIE SILBERMÜNZE-MEDAILLE 
100 STELOJ 

EIN SPITZENPRODUKT DER MÜNZE ÖSTERREICH 
 

 
 

 

Anlass:  150. Wiederkehr des Geburtstages von René de Saussure 
am 17. März 2018 

Er war ein Schweizer Sprachwissenschaftler und der Erfinder des universellen Geldes. 

Sein Bruder Ferdinand de Saussure war der Begründer der modernen Linguistik. 
 

Limitierte Auflage: 1000 Stück, keine Nachprägungen. Durchmesser: 37 mm. 

Oberfläche: Stempelglanz - PP. Lieferung in einer Kunststoffkapsel. 

Masse: 1 Unze Feinsilber 999/1000 (31,1 Gramm).  Zertifikat wird mitgeliefert. 

Aus gesetzlichen Gründen ist die Silberpunze 925 aufgeprägt.  

Herausgeber und Entwerfer: Mag. Walter Klag. 

Künstlerische Feinarbeit: Mag. Helmut Andexlinger, Chefgraveur der Münze Österreich. 

Hersteller: Münze Österreich, Wien 3., Am Heumarkt 1; muenzeoesterreich.at 

Die Münze Österreich ist eine 100%ige Tochter der Österreichischen Nationalbank. 
 

Preis 60 € einschließlich der Versandkosten (gilt für Euro-Länder). 
 

Lieferung nach Vorauszahlung des Betrages. Bitte schreiben Sie die genaue Zustelladresse 

(gegebenenfalls auch die Wohnungsnummer) an esperanto@chello.at. 
 

Mag. Walter Klag,  Rudolfinergasse 8/11,  1190 Wien,  Aŭstrio. 
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La renaskiĝo de la Steloj 
 

Antaŭ kvin jaroj kaj duono, dum FESTO 2012 en Métabief, Alexandre ‘Alekĉjo’ Raymond venis 

al mi kun freneza sed interesa ideo: eldoni Esperanto-monon. Tiutempe FESTO multe 

inovaciis, ĝi eldonis proprajn tasojn, ĉemizojn kaj pli. Dum la renkontiĝo grupo de homoj 

ĉirkaŭ tablo diskutis kiel aspektu la moneroj, kiom ili valoru kaj kiel ili funkciu. 

Post la somero Alekĉjo kontaktis kun presejo de plastaj moneroj por taksi, kiom realigebla 

estas la ideo. La plano fine aspektis jena: 

• Estu moneroj de 1, 3 kaj 10 Steloj. Tio ebligos rapidan pagadon de diversaj eblaj 

monsumoj. 

• La moneroj estu malsamkoloraj kaj malsamgrandaj, por ebligi facilan kaj rapidan uzon. 

• La koloroj estu ruĝa, flava kaj verda, kaj la simboloj gufo, papago kaj krokodilo. 

• La valoro de unu Stelo egalu al la plej malgranda kutima elspezo en trinkejo aŭ gufujo, 

do unu taso da teo aŭ unu glaso da kolao. 

La finaj desegnoj estis senditaj kaj 3000 moneroj estis presitaj en oktobro 2012. Bonŝance en 

la fino de oktobro okazis malgranda renkontiĝo, kiun mi kunorganizis: Klaĉ-Kunveno Post-

Somera en Nederlando. Ĝi estis perfekta por testi la novan monsistemon. La publiko ŝatis la 

monerojn, kaj sukcesis adaptiĝi al ĝia uzado. Post KKPS la Itala Esperanto-

Junularo iĝis kuninvestanto de la projekto. 

La originala valoro estis difinita kiel 4,2 Steloj en unu eŭro. Poste la 

valoro estas ligita al la inflacie kompensitaj valoroj de eŭro, realo kaj 

zloto kun pezoj de 76%, 20% kaj 4%. Do same kiel la antaŭa Stelo, tiu 

ĉi Stelo teorie tenos sian valoron. Ekde 2012 ĝis 2017 la valoro de 

unu eŭro en Steloj variis inter 4,040 kaj 4,581. 

La Steloj estas ĉefe uzataj en trinkejo de junularaj Esperanto-

renkontiĝoj. Ili estas valida pagilo en KKPS 2012-2017, IJF 2013-2017, JES 

2012 kaj 2017, SES kaj FESTO 2013 kaj IJK 2015. Krome ili uziĝis en kelkaj trajnkaravanoj kaj 

eblas mendi ilin poŝte ĉe Alekĉjo aŭ Roĉjo. 

La avantaĝoj de Steloj en trinkejo estas la facila uzo, la malalta pezo relative al metalaj 

moneroj, kaj la fiero havi specialan Esperanto-monon. La ĉefa malavantaĝo estas la bezono 

interŝanĝi alian monon kontraŭ Steloj en la komenco de la renkontiĝo. 

La kvanto presita en 2012 devus sufiĉi por uzo en eĉ la plej grandaj junularaj renkontiĝoj. Se 

ilia uzo aŭ kolektado ekster la junulara movado ankaŭ kreskos, tiam dua presado estos 

pripensinda.                                                                                    

Rogier ‘Roĉjo’ Huurman 

 

Bildoj: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stelo  

Bonvolu mendi la plastajn Stelojn ĉe  rogier.huurman@gmail.com 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stelo
mailto:rogier.huurman@gmail.com
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Julia Isbrücker-Jaro 2020 
Invito al kunlaboro 

2020 estas la 100a datreveno de la 12a Universala Kongreso en Hago (1920). Julia 
Isbrücker kunorganizis ĝin. La realigo de tiu kongreso pruvas, ke ankaŭ granda 
milito ne povas neniigi nian lingvon. Julia kunfondis Internacian Esperanto-
Instituton kaj Universalan Ligon kaj kuneldonis la metalajn Stelo-monerojn, kies 
nominaloj estas 1, 5, 10 kaj 25 Steloj. 

 

 

Sur la monero Julia Isbrücker, desegnita de mag. Helmut Andexlinger,  

la ĉefdezajnisto de Münze Österreich, 2020. 

2020 aperas arĝenta 50-Stela monero por la honoro de Julia Isbrücker: 
Maso 30 gramoj da arĝento 925/1000, diametro 40 mm, eldonkvanto 300. 
Surfaco: Polurita („proof”). 
Prezo 70 € inkluzive de la sendokostoj (validas por eŭro-landoj). 

 

 
 

 
 

 

Bonvolu sendi al mi tekstojn kaj fotojn de kaj pri Julia. La kolektita materialo aperos kaj en la formo de 
vikipediaj artikoloj en diversaj lingvoj kaj kiel broŝuro. En la fina eldonaĵo via nomo estos menciita.  

Walter Klag, esperanto@chello.at  

mailto:esperanto@chello.at
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Esperanto-Numismatika Asocio 
 

 

Pro la ĝis tiam kompleta manko de tia projekto, en 2013 estis fondita la fakgrupo 
„Esperanto-Numismatika Asocio” (ENA) kun revuo „Esperanta Numismatiko”, 
probable la ununura tia fakgrupo en la historio de Esperanto. 
 

La instiga fakto estis la konstato, ke en Esperantujo la propra trezoro je moneroj 
kaj medaloj estas apenaŭ konata, eĉ ne en la vasta rondo de kolektantoj. Kaj tiuj, 
kiuj scias, ke vere ekzistas tiaj belaĵoj, supozas, ke ili estas kvante kaj kvalite tute 
malgravaj. Tial, unu el la ĉefaj celoj de la nova fakgrupo estas montri al la 
esperantistoj kaj al la cetera mondo, ke esperantaj numismatikaĵoj estas 
kolektindaj kaj nepre pristudendaj artefaktoj. Kroma celo estas plejeble baldaŭ 
kompili kaj eldoni katalogon kaj enciklopedian terminaron. 
 

2014 - 2020 ENA varbis mondvaste 140 individuajn membrojn kaj 22 asociajn 
membrojn. 
 

Agrable por ni kaj vi estas sendube, ke la asocio ne havas estraron, do ankaŭ ne 
kasiston! 
 

Tial oni rajtas SENPAGE aliĝi (sufiĉas respondi: „Mi konsentas aliĝi”). Krome la 
NUR PERRETA revuo estas tute SENKOSTA! Kaj tio neniam ŝanĝiĝos! 
 

Post aliĝo, vi tuj ricevos perrete ĉiujn jam aperintajn kaj sekve ĉiujn aperontajn 
numerojn, 4 numerojn jare. 
 

Nian anoncon vi trovos ankaŭ en la Jarlibro de UEA. Se vi deziras kromajn 
informojn, ne hezitu kontakti nin tiel:  bert.boon@skynet.be 
 

Vi rajtas unue peti provnumeron! Vi decidos poste! 
 

Kun numismataj kaj samideanaj salutoj, 
 

Bert Boon 
Iniciatoro de ENA, ĉefredaktoro de „Esperanta Numismatiko” 

 
     

mailto:bert.boon@skynet.be
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Mendu la sat.iroj-kajerojn 

ĉe 

esperanto@chello.at 

 

PDF senpaga. 
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Esperanto-Bibliothek und 
Ausstellungsräume 

Wien 1., Herrengasse 9 
Haltestelle Herrengasse der U3 

 0043 1 534 10 730     esperanto@onb.ac.at 
 

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 h 
Donnerstag 10 bis 21 h 

 

Esperantokurse und Führungen auf Anfrage. 

m 

Im selben Haus befinden sich auch die 
Sammlung für Plansprachen, 

die 
Musikaliensammlung 

und das 
Globenmuseum 


