El AinuTimes n-ro 39 eldonita en la 30-a de septembro 2006
aŭtoro: JOKOJAMA Hirojuki

Aynu itak gengomeikoodo "ain"

Ajnua lingva kodo "ain"

(La ajnua [t.e. aina] lingvo)

(Esperanto)

Konpyuutaa a=eywanke hi ta, itak neya mozi- Kiam oni uzas komputilon, oni uzas lingvan
koodo neya a=numke kuni gengomei-koodo kodon, per ke oni selektas aŭ lingvon aŭ literan
a=eywanke ruwe ne.
kodon.
Ne koodo sekai-hyouzyun koodo ne kusu,
La kodo estas monda norma kodo. tial se oni
newaanpe ani mosir epitta aynu itak a=i=nure registras ajnuan lingvan kodon, oni informiĝas
kuni p ne ruwe ne.
pri ajnua lingvo en la mondo.
2005 pa 8 cup 16 to ta, gengomei-koodo En la 16-a de aŭgust 2005, ajnua lingvo estis
dai2bu : 3 mozi-koodo (Code for the
registrita kiel 'ain' en Kodo por reprezentado de
representation of names of languages - Part 2: lingva nomo - Parto2:Alfa-3 kodo.
Alpha-3 code) or ta aynu itak gengomei-koodo
a=kar wa newaanpe "ain" sekor a=rekore ruwe
ne.
ISO 639-2 Code, ain
English name of Language, Ainu
French name of Language, aïnou
Date Added or Changed, 2005-08-16
Category of Change, Add
na nihon-kikaku somo ne korka, nihonkougyou-kikaku JISX0412-2 ne a=kar etokus
ruwe ne.

Tio ankoraŭ ne estas japana normo, sed oni
registros ĝin en la japana industria normo
'JISX0412-2'.

Aĉetu nian la ajnuan gazeton "Ainutimes", ni petas.
Abonkotizo: 1500 enoj 4 numere (nur ajnua versio),
2300 enoj 4 numere (ajnua kaj japana versio)

Varbu la ajnu-lingvajn kontribuojn de legantoj, ni petas.
La temo, la formo, la paĝoj estas libera, kaj ni povas helpi viajn komponaĵojn.
(Kontakto) Poŝtkodo: 047-0033,
Adreso: HAMADA Takaŝi
1-32-136, Tomioka, Otaru-ŝi, Hokkajdo,
e-poŝto:
(japane),
TTT-ejo: https://otarunay.at-ninja.jp/taimuzu.html (japane)
Se vi kontaktu Esperante, jene.
e-poŝto:

(Hokkajda Esperanto-Ligo)

rim.) La eldonrajto de AinuTimes apartenas al Ajnu-lingva PEN-Klubo.
rim.) 1. Ruĝa litero estas ajnu-lingva.
2. Ruĝa kaj kursiva litero estas la pruntovorto originanta el la japana lingvo.
3. La pruntovorto estas skribita laŭ la maniero "99-siki roomaĵi (japane)" de japana latina litero.
4. Verda litero estas Esperanta.

