
Ĝenerale kaj eduke 

MELNIKOV Aleksandro S., nask. 1951.08.08, ruso, finis la Rostovan universitaton (kemia 

fakultato), Pjatigorskan fremd-lingvo-instruistan superan lernejon (angla lingvo); Ĉe-instruisto 

(Internacia E-Instituto, Hago), doktoriĝis pri la teorio de lingvoscienco per la disertacio „La 

principoj de konstruado kaj funkcia evoluo de internacia planlingvo en la moderna 

lingvistiko“ (1990, Belorusia Ŝtata Universitato, Minsko), habilit(aci)iĝis pri kompara 

lingvistiko per la disertacio „Lingvokulturologiaj aspektoj de la internaciaj planlingvoj (fone 

de la etnaj lingvoj)“ (2004, Ĉuvaŝa Ŝtata Universitato, Ĉeboksary); ĉi-lasta disertacio montris 

kial kaj kiel en Eo eblas produkti, konservi kaj transigi kulturaĵojn, kio similigas la E-

komunumon al etno, kiujn specifaĵojn havas lingvopersoneco de „tipa esperantisto“ ktp. En 2013 

elektiĝis kiel membro de la Akademio de Esperanto.

Kariere 

Laboris diverstempe kiel instruisto pri fiziko, kemio, biologio, angla lingvo kaj Esperanto ĉe 

faka mezlernejo kaj superaj lernejoj, dum pluraj jaroj – salajrata prezidanto de la Rostova E-

klubo. En 2006-2012 – profesoro kaj la estro de la fremdlingva katedro ĉe la Rostova Akademio 

de Agrikultura Maŝinkonstruado, kiu poste fariĝis parto de la Dona Ŝtata Teknika Universitato, 

poste samloke t. n. supera scienca kunlaboranto (scienca esploristo). Ekde 2013 emerito. 

Distingita per Honorfolio de la Rusia ministerio pri scienco kaj edukado (2007). Laŭreato de 

akad. Paul Ariste-premio (pro interlingvistikaj meritoj, 2009).

Movade

Esperantistiĝis  en  1965.  Multjara  prezidinto  de  la  Rostova  E-klubo.  Eksaj  estrarano  kaj 

prezidanto de SEJM (neoficiala E-junulara movado en Sovetio, kiu fakte gvidis la tutan landan 

movadon  ĝis  1979),  TEJO-Komitatano,  Ĉef-Delegito  de  UEA por  USSR,  estrarano  de  ASE 

(oficiala asocio de sovetiaj E-istoj), vic-prezidanto de SEU (postperestrojka tutsovetia unuiĝo, 

kiu  ekzistis  ĝis  la  disfalo  de  USSR),  aktuala  UEA-Delegito  en  Rostov-na-Donu.  “Rusia 

esperantisto  de  la  jaro”-2004.  La  filino  estas  denaska  esperantistino,  premiito  de  E-poeziaj 

konkursoj “Liro” kaj Belartaj Konkursoj.

Aŭtore: 

(kun)verkis dekon da libroj kaj centon da artikoloj en la rusa kaj Eo: sciencaj,  

popularigaj, instruaj;

libroj kaj broŝuroj (Esperant-lingve):

-  "Specifaj  kulturaj  scioj  de  la  esperantista  kvazaŭetno  kaj  ilia  respegulĝo  en  la  koncerna  

lingv(aĵ)o", 103 p., 1992; 

- samtema kaj samdata leĝerstila eseo"Pri tipa esperantisto, E-parolanto kaj... handikapoj", 12 

p.; en 1994 represita en Aŭstralio; 

- "Babilaĵoj de esperantisto. Lavango n-ro 1" (ĉ. 50-paĝa artikolaro pri diversaj E-temoj, parto 



de kiu aperis unue en "La Suno Pacifika", 1995); 

-  "Instruado  -  sen  turmentado!"  La  ĉefaj  principoj  de  fremdlingvo-instruado  kaj  praktikaj  

konsiloj por Esperanto-kursgvidantoj (helpilo por profesiaj kaj amatoraj Esperanto-instruantoj

)" (Rostova pedagogia universitato kunlabore kun ILEI, 1999, 96 p.); ĉi-libro estis inter la deko  

de la plej  vendataj ĉe la UEA-Libroservo en 2000; estas preparata la dua parto (metodikaj  

materialoj por E-kursoj).

- “Tutmondiĝado – lingvoj de malgranda disvasteco – interlingvistiko: situacioj kaj problemoj”  

(artikolaro; mi kompilis, redaktis kaj verkis 4 kontribuojn; Rostov-na-Donu: Rostova Instituto de  

Fremdaj Lingvoj, 2006, la 1a volumo – ruslingva – 155 p., la 2a – Esperantlingva – 116 p.);

-“Esperanto  –  lingvo  de  kulturo  kaj  personeco”  (Poznan  –  Moskvo  –  Rostov-na-Donu: 

Interlingvistikaj Studoj ĉe la Poznana Universitato Adam Mickiewicz – Eŭropa Jura Universitato 

“Justo”, 2007, 96 p.);

-  “Vortludoj  kaj  luda  komunikado  en  Esperanto:lingvaj  premisoj,  tipoj,  specifeco  kaj  

antologieto” (San-Marino  –  Moskvo  –  Rostov-na-Donu:  AIS  –  Eŭropa  Jura  Universitato 

“Justo”, 2008, 221 p.);

libroj kaj broŝuroj (ruslingve): 

- ĉapitro pri E-o en libro pri hobioj "Бегство от скуки" (‘Fuĝo de l’ enuo’; aperis 50.000 

ekz. ĉe la Rostova libro-eldonejo en 1989; ruslingva);

-  "Портрет идеи с чудаками вместо фона,  или Язык доктора 

Надеющегося"(‘Portreto de ideo kun malordinaruloj anstataŭ fono, aŭ La lingvo de doktoro 

Esperant-a’;  titolpaĝe: "Rusia akademio de edukado - Suda filio - Eldonejo de la Rostova Ŝtata 

Pedagogia Universitato", 1997, 159 p., ruslingva; eldonkvanto 2 mil ekz.); 

-  “Лингвокультурологические аспекты плановых международных 

языков (на фоне этнических языков)”  (‘Lingvokulturologiaj aspektoj de internaciaj 

planlingvoj  (fone  de  la  etnaj)’;  scienca  monografio  surbaze  de  la  materialoj  de  habilitacia 

esploro;  ĉi-lasta  disertacio  montris  kial  kaj  kiel  en  Eo  eblas  produkti,  konservi  kaj  transigi 

kulturaĵojn, kio similigas la E-komunumon al etno, kiujn specifaĵojn havas lingvopersoneco de 

„tipa esperantisto“ ktp.  Rostov-na-Donu: Eldonejo de la Rostova Ŝtata Pedagogia Universitato, 

2004, 632 p.);

-  “Esperanto  por  harfenduloj”,  parto  1 (la  unua  lernilo  por  progresantoj  en  la  stilo 

“edutainment,  t.e.  instruado+distro,  en  la  rusa  lingvo;  estas  konceptitaj  5  partoj;  Rostov-na-

Donu: Rostova Instituto de Fremdaj Lingvoj, 2006, 167 p.).

Artikoloj:

minimume  cento  da  sciencaj  kaj  ĝeneral-klerigaj  artikoloj  pri  interlingvistiko,  Esperanto,  E-

movado kaj aliaj temoj publikigitaj en la rusa kaj Esperanto en multaj periodaĵoj kaj artikolaroj 

Sovetie (inkluzive Belorusion, Estonion, Rusion) kaj eksterlande (Aŭstralio, Britio, Ĉeĥio, Irano, 



Japanio, Nederlando, Pollando); 

eseoj:

„Ekparolu, por ke mi vin vidu aŭ Ĉu esperantisto rekoneblas laŭ paroloj (eseo pri la lingva  

personeco de ’tipa esperantisto’)“ gajnis Luigi Minnaja-premion en 2006, „Leksikaj novismoj  

kaj neologismoj: ĉu anatemi aŭ odi?“ okupis la trian lokon en la Belartaj Konkursoj 2012.

Kursgvide kaj ekzamene

ekde 1968 (tiam mem lernejano) gvidis diversajn E-kursojn (ekde 1986 laŭ la propra metodo 

"Instruado – sen turmentado!") en pluraj urboj de USSR, Luksemburgio (Somera Universitato, 

1989),  Norvegio (Bergeno,  UK, 1991),  Aŭstralio  (Adelajdo,  Somera  E-lernejo,  1994),  Britio 

(Barlastono, 1998), Germanio (Paska Seminario Internacia, Internacia Domo Sonnenberg, 1999), 

Nederlando (projekto "Indiĝenaj Dialogoj", 1999); Komi-respubliko, Rusio (regionaj kursoj de la 

projekto ‘Indiĝenaj dialogoj’ – 2000, 2001); Usono (NASK, 2002); plurajn jarojn lekcias kaj 

ekzamenas  kadre  de  la  Postdiplomaj  Interlingvistikaj  Kursoj  ĉe  la  Poznana  Universitato 

(Pollando),  kunekzamenis  sine de  la  Internacia  Ekzamena  Komisiono  kadre  de  la  UK-oj  en 

Bergeno (1991) kaj Vieno (1992); aktuala membro de la Supera Atesta Komisiono de la Rusia E-

Unio kaj de la Internacia Ekzamena Komisiono; 

Prelege: 

prelegis en dudeko da landoj de 4 kontinentoj;

preleginto pri ĝeneralaj, interlingvistikaj, esperantologiaj, E-movadaj kaj E-metodikaj temoj ĉe la 

Tartua kaj Minska universitatoj (Estonio, Belorusio, 1987, 1990), ILEI-konferenco en Kerkrade 

(Nederlando, 1988), Esperantologiaj konferencoj en Brajtono (Britio, 1989), Prago (Ĉeĥio, 1996

),  Florenco  (Italio,  2006),  AIS-sesio  en  San-Marino,  1990,  Monaŝa  universitato  (Melburno, 

Aŭstralio,  1994),  interlingvistikaj  konferencoj  ĉe  la  Poznana Universitato  (la  lasta  okazis  en 

2011); pluraj Rusiaj universitatoj; kadre de naciaj E-kongresoj kaj aliaj E-aranĝoj, en E-kluboj 

de Aŭstralio, Belgio inkluzive Flandrion, Britio inkluzive Skotlandon, Ĉeĥio, Danlando, Francio, 

Germanio,  Hispanio  inkluzive  Katalunion  kaj  Tenerife-n,  Italio,  Japanio,  Luksemburgio, 

Nederlando, Francio, Usono (1982-2013).

Pri miaj vizitoj kaj prelegoj temis pluraj TV kaj radio-programeroj, ĵurnalartikoloj de la 

koncernaj landoj, estis eldonita japanlingva broŝuro, kio sendube kontribuis al informado pri E. 

La temoj de miaj eventualaj prelegoj:

1. Kiel «artefarita» lingvo «naturan kvazaŭetnon» kreis (pri tio, kio similigas la E-istaron al etno; 
daŭro – ĉ. 2 horojn.
2. Nigro-Blanko-Ĉielarko (La Ukrainia krizo vide el Rusio, Ukrainio kaj Okcidento).  
3. Eĉ esperantistoj kapablas ŝerci (pri vortludoj en Esperanto).
4. Kiel instrui tedaĵojn distre (el ŝparporketo de E-instruisto)?
5. Lingva reflektiĝo de la specifa E-kulturo en la E-publicistiko. 
6. «Mi serĉis novon kaj diverson...» - miaj (fi)aventuroj en la mondo dum E-vojaĝoj; 
7. «Pejzaĝo en grizo kun E-istoj misloke» (E-movado en Rusio: spegulbildo de la socia vivo). 
8. Rostov-na-Donu bilde kaj komente (kiel hologramo de la vivo en Rusio). 


