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Lanĉita la lingvolanĉilo

En kelkaj landoj de la mondo, la novaĵo, ke pli ol 100 
infanoj lernas Esperanton, ne aparte okulfrapus. 
Tamen, kiam la koncerna lando estas Britio, hejmo de 

la internacie adoptita angla lingvo, kaj la infanoj lernas ne 
private sed en ŝtataj elementaj lernejoj (kie studas gejunuloj 
inter la aĝoj de 5 kaj 11 jaroj), la statistiko imponas. Des pli, 
ĉar lingvolernado ekis en la unua lernejo nur en septembro 
pasintjare, sed ĝi jam rikoltis pozitivajn kaj entuziasmajn 
reagojn kaj de instruistoj kaj, pli grave, de lernantoj. 

Memevidente, la preparlaboroj estis farataj antaŭ 
septembro. Jam de du jaroj Angela Tellier, komisiito de 
Esperanto-Asocio de Britio (EAB) pri 
edukaj aferoj, prilaboras la projekton 
‘Lingvolanĉilo’ (angle: Springboard 
to Languages). Helpate de malgranda 
skipo de instruistoj, desegnistoj kaj 
aliaj konsilantoj, ŝi planis kaj verkis 
ne nur la kursmaterialojn sed ankaŭ 
la inform- kaj reklamilojn. Cetere ŝi 
interrilatis kun edukaj instancoj kaj 
kun la lernejoj mem. Ne forgesendas 
la rolo de EAB, kiu finance subtenas 
dum kvin jaroj la ambician kaj 
multekostan projekton.

Instigis kaj ebligis la iniciaton 
ŝanĝoj en la lingvo-politiko de la brita 
registaro (se, envere, eblas paroli 
pri lingvo-politiko en Britio). En la 
1980-aj jaroj, pro enkonduko de t.n. 
nacia studprogramo, ne eblis oficiale instrui Esperanton en 
britaj lernejoj. Sankciitaj estis lingvoj de la Eŭropa Unio kaj 
tiuj de etnaj minoritatoj en Britio (ekzemple la kimra, la 
bengala, la guĝarata). Aliaj lingvoj, inkluzive de Esperanto, 
estis permesataj, kondiĉe, ke unuavice estu studataj aprobitaj 
lingvoj de la nacia programo. Rezulte, Esperanto estingiĝis en 
britaj lernejoj krom kiel dumpaŭza aŭ hobia okupo (notinde 
en la nordangla urbo Skipton, kie Malcolm Jones inspiris 
siajn lernejanojn ĉeesti Universalan Kongreson; ankaŭ en 
sudokcidenta Anglio, en Gloucester, danke al Elizabeth 
Stanley).

Intertempe, parte pro granda elekto de lernejaj studfakoj 
konsiderataj pli facilaj ol lingvoj (ekzemple sociologio, 
psikologio, amaskomunikiloj), ŝrumpis intereso pri 
lingvolernado en duagradaj lernejoj. Panikis la registaro, kiu 
ordonis, ke ekde la aĝo de 14 jaroj ne plu estu devige lerni 
fremdan lingvon (decido atakita de intelektuloj kaj eventuale, 
post registaro-ŝanĝo, renversota). Cetere, por stimuli lingvo-

lernadon inter 11- ĝis 14-jaruloj, la registaro ĉi-februare 
anoncis, ke ĉe duagradaj lernejoj la deviga instruado de 
almenaŭ unu EU-lingvo estos nuligita favore al “ekonomie 
utilaj” lingvoj (ekzemple la ĉina aŭ la araba). Kompense, pro 
la ŝanĝoj ĉe duagrada nivelo, kaj por defendi sin kontraŭ 
kritikantoj, la registaro anoncis, ke ĝis la jaro 2010 ĉiu pli aĝa 
lernanto en elementa lernejo rajtos lerni fremdan lingvon.

Ĉi-foje la registaro ne insistis pri aprobitaj lingvoj. 
Sciante, tamen, ke en multaj elementaj lernejoj, sen sperto 
pri fremdlingva pedagogio, instruistoj frontas foje nervoze 
kaj senkonsile al sia nova defio, kaj rekonante la eblon 

oficiale enkonduki la internacian 
lingvon en naciajn lernejojn, britaj 
esperantistoj ekagis. La rezulto 
estas Lingvolanĉilo, kiu celas ne nur 
instrui Esperanton sed ankaŭ – jen la 
hoko por lernejestroj – prezenti ĝin 
kiel lernfaciligan lingvon prepare al 
studado de aliaj lingvoj ĉe duagrada 
lernejo. Substrekataj estas ankaŭ 
la tutmondaj kulturaj kontaktoj 
akireblaj pere de Esperanto.

Trovi lernejojn pretajn partopreni 
la pioniran fazon de la projekto ne 
facilis. En Britio la unua fremda 
lingvo, pro historiaj, ne plu pro 
ekonomiaj, kulturaj aŭ eĉ feriaj 
kialoj, estas la franca. Multaj britoj 
almenaŭ iomete lernis la francan, kaj 

do instruistoj en elementaj lernejoj sin preparas por instrui 
fremdan lingvon, provante freŝigi plejparte bazajn sciojn 
pri la franca. Konvinki ilin akiri kaj ekinstrui novan lingvon, 
aparte lingvon, kiu laŭ la brita subministro pri edukado, 
Lordo Adonis, en ĉi-jara letero al esperantisto, “ne asociiĝas 
kun aparta kulturo”, foje senesperigis. Sed ĝis la komenco de 
la jaro anoncis sin du entreprenemaj elementaj lernejoj kun 
klarvidaj kaj, honeste, kuraĝaj lernejestrinoj, pretaj akcepti 
Lingvolanĉilon. 

Apliki la konceptojn de Lingvolanĉilo teorie simplas. 
Vizitadas lernejon sperta esperantisto, kiu kunlaboras kaj 
kun instruistoj kaj kun infanoj. Do al la lernejo Bar Hill, en 
la orientangla universitata urbo Kembriĝo (kie okazis antaŭ 
100 jaroj la tria Universala Kongreso de Esperanto), iras 
Tim Morley. Du fojojn semajne li instruas Esperanton dum 
30 minutoj al po tri klasoj. Kunlernas dum almenaŭ unu el 
la du lecionoj ankaŭ instruistoj kaj helpinstruistoj, kiuj foje 
ricevas kromajn sesiojn. Trejnado de la instruistaro aparte 

oficiale enkonduki la internacian 
lingvon en naciajn lernejojn, britaj 
esperantistoj ekagis. La rezulto 
estas Lingvolanĉilo, kiu celas ne nur 
instrui Esperanton sed ankaŭ – jen la 
hoko por lernejestroj – prezenti ĝin 
kiel lernfaciligan lingvon prepare al 
studado de aliaj lingvoj ĉe duagrada 
lernejo. Substrekataj estas ankaŭ 
la tutmondaj kulturaj kontaktoj 
akireblaj pere de Esperanto.

la pioniran fazon de la projekto ne 
facilis. En Britio la unua fremda 
lingvo, pro historiaj, ne plu pro 
ekonomiaj, kulturaj aŭ eĉ feriaj 
kialoj, estas la franca. Multaj britoj 
almenaŭ iomete lernis la francan, kaj 
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gravas: unu el la celoj de Lingvolanĉilo konsistas en tio, ke la 
Esperanta instruisto iom post iom retiriĝu, por ke la surlokaj 
instruistoj ekrespondecu pri la Esperanto-lecionoj. Klare, ĉar 
unusola esperantisto ne povos daŭre instrui la lingvon al la 
90 gelernantoj, aĝantaj inter sep kaj naŭ jaroj, ĉe lernejo Bar 
Hill. Krome, se progresos laŭplane Lingvolanĉilo, spertaj 
esperantistoj, kiaj Tim, estos bezonataj ĉe aliaj lernejoj por 
trejni tieajn instruistojn.   

Certe, la eventuala retiriĝo de ilia gvidanto iom timigas 
la instruistojn. Ekinstrui lingvon antaŭ kelkaj monatoj 
nekonatan, eĉ ĉe elementa nivelo, iom nervozigas. Laŭ unu 
el la instruistinoj ĉe Bar Hill, Su Proctor, lerni Esperanton ne 
facilas, ĉar mankas persona motivado. Cetere, ŝi aldonas, ŝi ne 
estas lingvistino. Alia instruistino, Karen Hindmarsh, tamen 
notas, ke ŝi relative rapide lernas. “Mi sufiĉe surpriziĝas, ke la 
lingvo enkapiĝas eĉ post nur duonhoro semajne. Aliflanke,” 
ŝi diras, “mi vere ne scias, ĉu en septembro mi kapablos ĝin 
instrui.” 

Tamen, malgraŭ dubetoj pri siaj ontaj lingvo-kapabloj, 
ambaŭ instruistinoj ekscitiĝas pri la pozitivaj efikoj de 
projekto, kiu komenciĝis en Bar Hill nur en septembro. Laŭ 
Su Proctor: “La infanoj ĝuas ĝin. Ĉiuj volas partopreni. Plaĉas 
la interagaj aspektoj, la rol-ludado kaj la Mazi-vidbendo. 
Memfidon ili akiras, ankaŭ la infanoj, kiuj ne aparte lertas en 

aliaj fakoj, kaj ĉi ĉio transiras al aliaj okupoj. Jen 
nova aliro al lingvolernado, kaj kiam ili eklernos 
la francan aŭ la germanan, ili pensos: ‘Pri tio mi 
jam sukcesis‘. “

Samopinias Karen Hindmarsh: “Mi ne 
atendis, ke la infanoj tiom entuziasmiĝos. Kaj 
mi ne atendis, ke la pli mallertaj infanoj povos 
ĝin legi. Mi opiniis, ke tiuj frontas al sufiĉe da 
problemoj rilate legadon de la angla, sed fakte 
pli facilas legi Esperanton, kaj tio helpas ilin 
legi en la angla.”

Ankaŭ la lernejestrino ĉe Bar Hill, Lin Whyte, 
notas la kromefikojn de Esperanto, kiuj pozitive 
influas aliajn studfakojn kaj aparte helpas la 
malpli dotitajn infanojn. Ŝi diras: “Esperanto 
estas tre inkluziviga lingvo. Ĉiuj infanoj, 

senkonsidere pri kapableco, povas pro ĝia strukturo ĝin 
aliri. Ni intencas uzi ĝin por instrui aliajn fakojn, ekzemple 
legadon. Kaj ankaŭ numeradon.”

Kvankam bonvenaj estas la komentoj de la profesiuloj, ili 
restas subjektivaj kaj ankoraŭ sen scienca bazo. Sed, danke al 
financa helpo de Esperantic Studies Foundation, esploristoj 
de la pedagogia fako de la prestiĝa nordangla Universitato 
de Manĉestro rigore kontrolos kaj priraportos la projekton 
dum kvinjara periodo (2007-2012). Espereble la rezultoj 
kontribuos al la trovitaĵoj de pli fruaj esploroj, ekzemple en 
Paderborn en la 1970-aj kaj 1980-aj jaroj, kaj en Monash, 
Aŭstralio, en 2000. 

Sed kion opinias pri Lingvolanĉilo la infanoj, kiuj pionire 
submetiĝas al argumenteble la plej ampleksa kaj eventuale la 
plej grava tia projekto iam entreprenita en Britio? La okjara 
Ola, kies gepatroj estas poldevenaj, kaj kiu parolas pole en 
la hejmo, notas, ke, se oni forigas la o-finaĵon de la vorto 
“domo”, restas ekvivalenta pola vorto. “Mi ŝatas lerni diversajn 
lingvojn: tio agrablas,” ŝi diras. 

Plaĉas al okjara Matt kanti en Esperanto kaj fari la gestojn, 
kiuj akompanas la kanzonojn. “Esperanto estas interesa kaj 
mi lernas sufiĉe rapide,” li diras. Kaj jen Matt estas aparte 
frapita de la kontakto kun lernejo en Benino starigita kadre 
de Lingvolanĉilo. Li komentas: “Estas ŝoke vidi, ke en Afriko 
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aliaj fakoj, kaj ĉi ĉio transiras al aliaj okupoj. Jen 
nova aliro al lingvolernado, kaj kiam ili eklernos 
la francan aŭ la germanan, ili pensos: ‘Pri tio mi 
jam sukcesis

atendis, ke la infanoj tiom entuziasmiĝos. Kaj 
mi ne atendis, ke la pli mallertaj infanoj povos 
ĝin legi. Mi opiniis, ke tiuj frontas al sufiĉe da 
problemoj rilate legadon de la angla, sed fakte 
pli facilas legi Esperanton, kaj tio helpas ilin 
legi en la angla.”

notas la kromefikojn de Esperanto, kiuj pozitive 
influas aliajn studfakojn kaj aparte helpas la 
malpli dotitajn infanojn. Ŝi diras: “Esperanto 
estas tre inkluziviga lingvo. Ĉiuj infanoj, 

La lernejo Bar Hill en Kembriĝo estas plaĉa kaj moderna

Kunlernas ankaŭ la klasinstruistino ĉe Scorton, Alison 
Dodd, kiu helpas la sepjarulojn Ambar kaj Matthew. Mona, 8-jara lernantino
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kelkaj neniam vidis aŭ tuŝis komputilon. Mi kredas, 
ke, se ili venus al Britio, ankaŭ ili mirus pro la elektro, 
kiun ni havas, kaj ili ne. Kaj se ni tien irus, kelkaj estus 
tre malgajaj, ĉar mankus al ili iliaj elektronikaj ludiloj 
kaj komputiloj.” 

Tiel lanĉiĝas, ankoraŭ naive, ankoraŭ nemature, 
ne nur lingvoscioj sed ankaŭ internacia kompreno. 
Ĉi-lastan fortigi volas la lernejestrino Lin Whyte per 
vizito verŝajne ne al Benino, pro la altaj kostoj, sed al 
pli proksima lando, kie la infanoj de Bar Hill povos uzi 
Esperanton kaj ekkoni aliajn kulturojn. 

Pro la sukceso de Lingvolanĉilo en Kembriĝo facilas 
preteratenti la alian, malpli grandan lernejon, en 
Scorton, vilaĝo en nordokcidenta Anglio, kie 21 infanoj 
inter la aĝoj de sep kaj 11 eklernis en januaro. Ankaŭ ĉi 
tie pozitive reagas lernantoj kaj instruistoj. Kiel en Bar 
Hill, plaĉas kanti en Esperanto. “Oni lernas amuzajn 
kanzonojn,” diras Katie, 10-jaraĝa. Samopinias Hannah, 
ankaŭ 10-jaraĝa: “Kantado gajigas kaj oni pli lernas.” Kaj ŝi 
notas la avantaĝon de Esperanto kontraste al aliaj lingvoj: 
“Esperanto helpas al homoj paroli tra la tuta mondo.”

Enkondukas la internacian lingvon en Scorton prezidinto 
de EAB, Stephen Thompson. Dum 25 jaroj li instruis 
fremdajn lingvojn en britaj lernejoj. Tiel li bone komprenas, 
ke unue pli gravas al infanoj lerni kiel akiri fremdan lingvon ol 
koncentriĝi pri aparta lingvo. Tiurilate pli sukcesas Esperanto 
ol iu ajn alia lingvo kaj jen, laŭ Stephen, la signifo kaj valoro de 
Lingvolanĉilo. Li tre kontentas retrovi sin en la klasĉambro: 
“Bone estas denove instrui infanojn: la elementa lernejo estas 
la ĝusta nivelo por enkonduki lernadon de fremda lingvo, kaj 
Esperanto estas la ĝusta lingvo.”

En la lernejo li kunlaboras kun la klasinstruistino, Alison 
Dodd. Ŝi entuziasmiĝas pri la projekto, mirante, kiom lernas 
la infanoj: “Esperanto ege plaĉas al ili, ĉar ili tiom progresis 
post maltiom da tempo. Ekzemple, ĝi jam komprenigis al la 
infanoj, kial ni ŝanĝas vortojn ankaŭ en la angla. Tiel ili akiras 
kompetentecojn en la gepatra lingvo.” 

Ankaŭ la lernejestrino ĉe Scorton, Liz Smith, bonvenigas 
Lingvolanĉilon. Kun plezuro ŝi notas, kiel la studmaterialo 
provizas per informoj ĝenerale pri lingvo kaj gramatiko, ne 
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simple pri Esperanto. Imponas cetere la kulturaj aspektoj 
de Lingvolanĉilo: “Nuntempe ni edukas civitanojn de la 
mondo,” ŝi diras.

Resume: imponas la progreso de Lingvolanĉilo ekde 
septembro, kiam eklernis la unuaj infanoj. Preparitaj – ĉefe 
de la nelacigebla Angela Tellier – estas plurdekoj da buntaj, 
infanoplaĉaj instruiloj: preparataj estas aliaj por la sekvaj 
jaroj de la projekto. Aldonendas varbiloj, informiloj kaj eĉ 
kompaktdiskoj por sciigi edukistojn, kaj la publikon, pri 
Lingvolanĉilo, ĉar espereble aliĝos al la du pioniraj lernejoj 
ankaŭ aliaj.

Jen projekto, kiu daŭre ŝanĝiĝas, evoluas kaj kreskas. 
Interesatoj povas sekvi la progreson de Lingvolanĉilo ĉe 
www.springboard2languages.org, kie legeblas – anglalingve 
– specimenaj dokumentoj kaj aliaj informoj. 

Egale, kiel finiĝos la projekto, eblas diri, ke ĝi jam sukcesis. 
Prezenti Esperanton al pli ol 100 junaj lernejanoj en Britio 
reprezentas triumfon. Eble, kompare kun aliaj atingaĵoj 
en la Esperanto-mondo, nur eta triumfo. Tamen ĉiaokaze 
triumfo.                   Paul Gubbins
Pro helpo dum preparado de ĉi tiu artikolo la aŭtoro deziras danki al 
Tim Morley, Angela Tellier, Stephen Thompson kaj al la instruistaro 
kaj infanoj en la lernejoj Bar Hill kaj Scorton.

La malgranda Scorton-lernejo, kun entute nur trideko 
da infanoj, datiĝas de la 19-a jarcento sed aktuale ĝi estas 
modernigata kaj pligrandigata.

La 8-jaraj Kirsty, Callum kaj Ethan

Ĉe Scorton ĉiu 
Esperanto-leciono 
finiĝas per
Esperanto-kanzono, 
kiun ludas gitare 
Stephen 
Thompson

Fotoj: Paul Gubbins kaj Tim Morley
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Nia intervjuo

La apudmeto de “akcepto” kaj “rezisto” sugestas, ke oni en 
oriento parte akceptis okcidentan civilizacion kaj parte 
rezistis kontraŭ ĝi (aŭ pli ĝuste: okcidentaj potencoj), aŭ, eĉ 

pli paradokse, ke oni akceptis la okcidentan civilizacion por rezisti 
kontraŭ okcidentaj potencoj, ĉar alie tiujn ne-okcidentajn popolojn 
atendis la sorto iĝi okcidentaj kolonioj. Do, entute la temo volas diri, 
ke i.a. en orienta Azio oni akceptis/as okcidentan civilizacion kaj 
samtempe rezistis/as kontraŭ ĝi. Sed ni ankaŭ devas noti, ke kiam 
oni alproprigas al si iun elementon aŭ tutan aron da elementoj el 
alia civilizacio aŭ kulturo, tiu(j) elemento(j) en alia kultura medio 
povas ricevi alian rolon, funkcion, signifon ol tiuj kiujn ĝi havas 
en la devena kulturo. Jen la bezonoj de “orientanoj” transformis la 
okcidentan civilizacion, kaj eble tiu transformaĵo foje eĉ retrofluas 
al okcidento mem. Ni komprenu ankaŭ tian transformadon de 
kulturaj elementoj kiel parton de la dramo “akcepto kaj rezisto”. 

Por tiaj diskutoj Jokohamo, nia kongres-urbo, estas aparte taŭga, 
ĉar gi havas fortan historian ligon al “akcepto” de la okcidenta 
civilizacio en Japanio: ĝi ja estis unu el la havenoj malfermitaj al 
okcidentaj ŝipoj en 1858, unuafoje post ducent-kelkdek-jara praktiko 
de la pordoferma politiko. Aparta ĉarmo de la urbo eĉ nun sin 
trovas en tio, ke oni tie flaras ian ekzotikecon, sentas envenon de 
“facila vento”, kiu blovas transmare el la ekstero. Se tia ĉarmo de 
Jokohamo konsistigas parton de la akcepto-dimensio, ni tamen ne 
devas forgesi, ke la malfermo de la havenoj estis trudita sub milita 
premo de “Nigraj ŝipoj”, t.e. usonaj vapor-ŝipoj militaj, kies alveno 
teruris japanojn en 1853. Siatempe pluraj okcidentaj potencoj estis 
preskaŭ kompletigintaj sian regadon super plejparto de la tergloba 
surfaco kaj komencis minaci eĉ orientan Azion, alian ekstremon de 
la mondo el la eŭropa vidpunkto. Iuj japanoj volis tuj forpeli tiujn 
“barbarajn” blankulojn (jen do la rezisto-dimensio), sed multaj fine 
komprenis, ke ankaŭ por efika rezisto necesas unue akcepti/lerni la 
okcidentan civilizacion (dimensio de “akcepto” por “rezisto”), ĉar 
mankis al ili ekvivalentaj ŝipoj, militiloj kaj multaj aliaj aferoj. Tio 
tamen nur markis la komencon de la japana moderniga dramo. 

Ni devas diri, ke la mondo siatempe estis komplete okcidento-
centra. Ekzemple, en usona lernolibro pri geografio el la jaro 
1872 oni klasifikis popolojn de la mondo en kvar evolu-gradoj: 
“sovaĝuloj”, “barbaroj”, “duon-civilizitaj” kaj “civilizitaj” nacioj. Kiel 
“duon-civilizitaj” estis klasifikitaj Ĉinio kaj Japanio. En tia situacio 
japanoj komencis strebi al tio, ke ili estu akceptitaj kiel parto de 
la plene civilizita mondo, t.e. nenio alia ol la okcidento. Eĉ nun 
inter japanoj estas bone konata tiu ĉi moto, elmetita de klerigisto 
Hukuzawa Yukiti, kies portreto, parenteze, sidas sur la japana plej 
multekosta monbileto de dek mil enoj: “Ni eliru el Azio kaj eniru 
en Eŭropon”. Estas interese, ke ankaŭ en Ĉinio oni havas similan 
dir-manieron: “Ni eliru el Azio kaj eniru en la mondon”. Tiuj du 
motoj klare montras al ni, ke la mondo siatempa estis “Eŭropo” 
kaj orient-aziaj popoloj, sentante sin ekskluditaj el ĝi, klopodis 
por esti rekonataj kiel plenrajtaj membroj de tiu ĉi mondo. Tiu 
aliĝemo estas manifestiĝo de tio, ke orient-azianoj enkorpigis la 
ekzistantan intercivilizan malekvilibron. 

En la kazo de japanoj, ili klopodis kvazaŭ asimiliĝi dum 
duonjarcento, dezirante “eniri en Eŭropon”. Sed tiuj klopodoj metis 
japanojn en ambiguan pozicion pendigante ilian identecon kvazaŭ 
“meze en aero” inter okcidento kaj oriento, inter Eŭropo kaj Azio. 
Depende de la tempa (mal)fluso la sinteno de la japanoj ŝanceliĝis 
inter “akcepto kaj rezisto”, do senmezura amo al kaj forrifuzo de ĉio 
okcidenta. Kiel ajn japanoj provis lerte asimiliĝi al okcidentanoj, tiuj 
ĉi lastaj ne pretis akcepti ilin en sian vicon. Post la unua mondmilito, 
ekzempe, en la packonferenco de Parizo Japanio proponis rezolucion 
por forigi rasajn diskriminaciojn, sed ĝi estis rifuzita. Konstatinte 
el tiu ĉi kaj aliaj multaj okazaĵoj, ke la sopirata akcepto fakte ne 
okazas, japanoj komencis iom post iom iri vojon de ŝovinisma mem-
izolado pli gravigante ian “japanecon” alternativan al “okcidenteco”. 
Sed estas ironia fakto, ke la asimiliĝemo jam multrilate fremdigis 
japanojn disde ilia tradicia kulturo, kies signifo marĝeniĝis kiel io 
sen “universalaj” valoroj en la mondbildo superregata de la okcidenta 
civilizacio. Aliflanke, la memfido de japanoj vid-al-vide de aliaj aziaj 

Okcidento en oriento: 
akcepto kaj rezisto

La temo de la ĉi-jara UK, mi timas, eble estas enigma 
por multaj legantoj de tiu ĉi revuo. Mi kvazaŭ aŭdas ilin 
senhelpe murmuri: kion signifas “okcidento en oriento” 

kaj “akcepto kaj rezisto”? Fakte “okcidento en oriento” 
povus esti vortumita kiel “okcidenta civilizacio en oriento”. 

“Okcidento” en nia kunteksto referencas al Eŭropo kaj 
“eŭropidaj” mondpartoj kiel Usono, dum “oriento” al ne-
okcidentaj mondpartoj inkluzive de orienta Azio, pri kiu 

specife mi volas okupiĝi en tiu ĉi artikolo.
Usui Hiroyuki
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popoloj tro ŝvelis i.a. pro la fakto, ke la japana popolo estis tiu-epoke 
preskaŭ la unua kaj sola sukcesa lerninto de la “okcidento” en Azio. 
Tio estis kvazaŭ necesa por kontraŭpezi al minuskomplekso fronte 
al la “okcidento”... Aŭ ni povas ankaŭ diri, ke japanoj tro bone lernis 
el la okcidento, tiel havigante al si “eŭropajn okulvitrojn” por rigardi 
siajn aziajn najbarojn, kaj fine nur proponis japanan version de 
imperiismo por anstataŭigi la okcidentan imperiismon en Azio. 
Tiu ĉi dilemo fine eksplodis kiel la Dua Mondmilito kondukonta 
Japanion al la katastrofa malvenko.  

Gravas por ni esperantistoj noti, ke tiu ĉi dramo havis ankaŭ 
lingvan flankon: la lernado de okcidenta civilizacio estis grandparte 
perita de la angla lingvo. Estis ĝuste la supremenciita Hukuzawa, 
kiu vizitis la havenon de Jokohamo en 1859, dezirante praktiki sian 
longe lernatan nederlandan lingvon, kaj trovis, ke ĝi tute ne helpas 
lin por komunikiĝi kun eŭropanoj, kiuj malfermis siajn vendejojn 
kaj oficejojn tie; li rapide komprenis, ke li devas lerni la anglan 
lingvon por paroli kun ili, kaj decidis eklerni tiun lingvon, kiun li 
poste nomis “monda” lingvo. De tiam do japanoj uzis ĉefe la anglan 
por lerni okcidentan civilizacion. Tio ŝuldiĝas al tre forta ĉeesto 
de la britoj, kaj pli poste de la usonanoj en Azio, kaj havis siajn 
implikaĵojn: en la okuloj de japanoj unuflanke la angla aperis kiel 
utila lingvo kondukanta ilin al “la” civilizacio, sed aliflanke ankaŭ 
kiel malakceptinda venenilo. Tiu-rilate en 1919 interesan proponon 
faris fama radikala naciisto, Kita Ikki, kiu en sia “revolucia” programo 
pledis por abolo de la anglalingva instruado en japanaj lernejoj 
favore al enkonduko de Esperanto. Li pravigas tion, dirante ke “la 
angla idee venenas la japanojn tiel same kiel siatempe importado de 
opio fare de la britoj venenis la ĉinojn”, ĉar “lingvo alportas ideojn, 
kaj ideoj invitas al submetiĝo al regado”. Sed li kovis pli grandiozan 
vizion enkonduki Esperanton kiel la oficialan lingvon de la granda 
imperio, kiun laŭ li Japanio konstruu, kaj kvazaŭ “sennaciisme” li 
antaŭvidis, ke post cent jaroj ĉiuj loĝantoj de la imperio parolos nur 
tiun lingvon, forĵetinte siajn etnolingvojn. La ideo baziĝis sur lia 
socia evoluismo, laŭ kiu lingvoj pli efikaj kaj raciaj forpelos malpli 
efikajn kaj malpli raciajn. La japanoj, li opiniis, strategie adoptu 
Esperanton por preterpasi la eŭropanojn, kiuj mem ankoraŭ ĝin ne 
alprenis. Esperanto, same kiel evoluismo, naskiĝis en Eŭropo, sed 
Kita alproprigis ilin siamaniere, por ke ili povu funkcii ne nur por 
pasiva lernado de la okcidento sed eĉ por aktiva rezisto kontraŭ kaj 
finfina transvenko super ĝi.

En la mondo de interciviliza malegaleco Esperanto estis speco de 
identec-ekvilibrigilo por tiaj “orientanoj” kiel Kita. Ĉar al ĝi mankis 
specifa ligiteco al iu grandpotenco okcidenta (do, politika neŭtraleco), 
la lingvo ŝajnis helpi al ili “eniri en la mondon” sen tro konfuzi sian 
identecon kaj krome sen endanĝerigi sian sendependecon. Nu, tiu 
ĉi lingvo estas kulture multrilate eŭropeca, sed tio estis io necesa: 
estis maleble pensi pri iu lingvo sen ia eŭropa fono, kiel enkondukilo 
de novaj scioj en la mondo, ĉar, kiel dirite, la mondo estis eĉ pli 
eŭrocentra ol nun. Se la japanoj sentis socipsikologian reziston 
kontraŭ la angla kiel “venenilo”, des pli la ĉinoj, eĉ pli memfieraj pri 
sia propra civilizacio kelkmil-jara, malemis plenkore akcepti tiun 
ĉi lingvon de “barbaroj”. Ankaŭ por ili, do, Esperanto ŝajnis esti 
tre bonvena solvo. Pionira esperantisto-anarkiisto ĉina, Liu Shifu 
(Sifo), “kunfandis naciecajn konsiderojn kaj kosmopolitajn idealojn 
al fascina perspektivo: al la ideo, ke Ĉinio estas la antaŭbatalanto 
de la monda revolucio, en kiu kuniĝos en unueco la okcidenta kaj 
orienta kulturo” (parafrazo laŭ Ulrich Lins). Se la citaĵoj el Kita 
aŭ Sifo estas laŭ vi tro antikvaj, mi citu atestaĵon pri fenomeno en 
la 1970-aj jaroj en alia parto de ne-okcidenta mondo: “Esperanto 
alportas por Irano la bonmesaĝon, jam de-longe sopiratan, pri la 
ebleco de alveno de iu nova renesanco humana kaj de nia kunlabora 
ĉeesto kultura sur la internacia scenejo”. Tiel M.H.Saheb-Zamani 
klarigis la subitan eksplodan interesiĝon de la irananoj pri Esperanto, 
tuj antaŭ la islama revolucio tie. La irananoj evidente volis “eniri la 
mondon” sed ne povis akcepti la anglan, kaj vidis (eĉ se momente) 
la eventualan solvon en Esperanto. 

Post la dua mondmilito Japanio reludis la “akcepto/rezisto”-
motivon ne plu politike-milite sed ekonomie. En la 1980-aj jaroj ne 
senkaŭze oni parolis pri “ekonomia milito” inter Japanio kaj Usono. 
Se nun la japana ekonomio malpli fortas ol antaŭ dudek jaroj, ĝin 
tamen sekvas aro da aliaj landoj aziaj, pli frue Korea Respubliko, 
Tajvano kaj sudorient-aziaj landoj, kaj nun ankaŭ Ĉinio aŭ Barato. 
Do Japanio ne plu estas la sola lando “orienta” sukcese alpropriginta 
okcidentan civilizacion. La samo validas ankaŭ ekter la ekonomia 
kampo: se antaŭ duonjarcento Japanio estis interesaĵo nur por 
manpleno da japanologoj kaj japanesko-ŝatantoj, nun ĝi multe pli 
influas ankaŭ eŭropajn gejunulojn pere de importataj bildstrioj 
(konataj eĉ per japanlingva vorto por ĝi: Manga) kaj televidaj 
movbildoj, kiuj laŭ iuj eĉ “venenas” la junajn eŭropanojn. Sed pli 
indas starigi la demandon: kiom efektive relativiĝis la interciviliza 
malekvilibro inter “oriento” kaj “okcidento? Ĉu oni ne plu deziras 
“eliri el Azio kaj eniri en Eŭropon”? Kiom oni en la iama centro 
– okcidento – pretas akcepti orienton kiel parton de universalo 
anstataŭ rigardi ĝin nur kiel akcesoran ekzotikaĵon? Ĉu ne plu 
problemas la dividiĝo en Azio, kiu estiĝis en la moderna epoko? 
Se iuj akuzus, ke ĝi estas tro loke aŭ regione limigita en Azio, tiu 
tamen konsciiĝu, ke ĝi efektive temas pri rilatoj inter centro kaj 
periferioj en la moderna mondo. Tia reformulado povas helpi 
nin apliki ĝin preskaŭ ĉie: ni povas trovi paralelon en Ruslando, 
ekzemple, kie la dramo de “akcepto” kaj “rezisto” evidentis inter 
“okcidentemuloj” kaj “slavamantoj”. Zamenhof mem parte ĝuste 
trovis sin en tiu rusa medio, kvankam samtempe por li, kiel judo, 
ankaŭ gravis interetna malegaleco: li ŝanceliĝis inter “akcepto” 
(asimiliĝo al la rusoj) kaj “rezisto” (cionismo) fronte al la rusoj, kaj 
fine ekvilibrigis sin per la kredo de Esperanto... Do, fakte ni havas 
temon “universalan”, kaj vi estas kore invitataj por partopreni en 
la diskutoj pri ĝi en Jokohamo.  Usui Hiroyuki

problemas la dividiĝo en Azio, kiu estiĝis en la moderna epoko? 

tamen konsciiĝu, ke ĝi efektive temas pri rilatoj inter centro kaj 
periferioj en la moderna mondo. Tia reformulado povas helpi 

trovis sin en tiu rusa medio, kvankam samtempe por li, kiel judo, 

fine ekvilibrigis sin per la kredo de Esperanto... Do, fakte ni havas 
temon “universalan”, kaj vi estas kore invitataj por partopreni en 
la diskutoj pri ĝi en Jokohamo.

La hodiaŭa Jokohamo nokte
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ILEI kaj UEA partoprenis en la Interregistara Forumo pri „La 
Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj (KER) kaj la ellaboro 
de lingva politiko: defioj kaj respondecoj”, organizita ĉe la 
Konsilio de Eŭropo, en Strasburgo, 06-08 feb 2007.

Sekve de unujara kunlaboro inter 
ILEI-UEA kaj la Lingvopolitika 
Departemento de la Konsilio de 

Eŭropo, Márta Kovács el Hungario 
havis la eblon reprezenti la tutmondan 
esperantistaron en la ĵus finiĝinta 
interregistara Forumo, kie partoprenis 
fakdelegitoj kaj projektogvidantoj, 
reprezentantoj de eŭropaj kaj ekstereŭropaj 
landoj, eŭropaj politikaj kaj lingvoinstruaj 
instancoj kaj neregistaraj organizaĵoj. 

En grava parto de la programo oni 
prezentis la klopodojn de la Konsilio de 
Eŭropo por realigi sian instruan politikon, 
kies centra elemento estas edukado 
al plurlingveco. En tiu kunteksto estis 
ekzamenataj la atingoj de KER; prezentitaj 
la raportoj kaj studoj de la reprezentantoj. 
Du laborgrupoj diskutis pri la du ĉefaj 
terenoj de la uzo de KER: planado de 
lingvaj instruprogramoj, respektive 
pritakso de lingvaj konoj. Koncerne 
la pluan utiligon de la Referenckadro 

en ambaŭ grupoj prioritaton havis la 
ellaborado de normigitaj referenciloj lige 
al ĝi, same kiel laŭnivelaj ilustraĵoj, krome 
la plia diskonigo de la Referenckadro 
mem, per la verkado de iom pli facile 
kompreneblaj resumoj.

Ĝuste tia estas la Esperantlingva libreto 
La Komuna Eŭropa Referenc-kadro. Pri 
instruaj kaj taksaj metodoj por la akiro de 
modernaj lingvoj, eldonita de UEA/ILEI, 
kiu aperis ĵus antaŭ tiu konferenco kaj estis 
transdonita dum ĝi al la respondeculoj ĉe 
la Konsilio de Eŭropo.

La kernon de tiu libreto konsistigas la 
Esperantlingva traduko de la unua ĉapitro 
de la plurcentpaĝa libro eldonita de la 
Konsilio de Eŭropo kaj konsiderata la plej 
baza kaj grava dokumento en la eŭropa 
lingvoinstrua medio. La rajton traduki la 
tutan libron nun ILEI/UEA ricevis de la 
Konsilio de Eŭropo.  

Al deko da diversnaciaj partoprenantoj 
nia reprezentanto Márta Kovács sukcesis 

paroli pri UEA/ILEI kaj pri la 
kunligo de la Referenckadro kaj 
Esperanto, informi pri la favora 
statuso de la internacia lingvo ene de 
la hungaraj abiturienta kaj ŝtatnivela 
ekzamensistemoj, en kies laboro ŝi 
aktive kaj respondece partoprenas. 

La nuna partopreno en la forumo 
donis novajn spertojn kaj kontaktojn 
por la estontaj tiuterenaj kunlaboroj 
kaj projektoj, pri kiuj la laborgrupo de 
UEA kaj ILEI estas plu laboranta. 

Renato Corsetti

Fine de januaro aperis ĉe UEA, 
rezulte de ties kunlaboro kun 
la instrua TTT-paĝaro www.
edukado.net kaj la instruista faka 
asocio ILEI, la informkajero La 
Komuna Eŭropa Referenckadro: 
Pri instruaj kaj taksaj metodoj por 
la akiro de modernaj lingvoj“.

Per tiu ĉi eldonaĵo UEA kaj ILEI 
celas diskonigi la enhavon kaj 
la signifon de la Referenckadro, 

informi pri sia kunlaboro kun la Lingva 
Departemento de la Konsilio de Eŭropo 
kaj indiki la paŝojn faratajn kaj farotajn 
por ebligi al la monda esperantistaro pli 
bonkvalitajn kaj modernajn lingvouzajn 
kondiĉojn. La esperantistaj fakuloj pri 
lingvoinstruado nun alfrontas la defion 
oficiale kaj konsekvence apliki la novan 
skalon kaj la koncernajn terminojn, kaj 
ellabori kaj akreditigi novan, laŭnorman 
ekzamensistemon de UEA kaj ILEI. Pri la 
progreso en tiu laboro informos la oficialaj 
organoj de ILEI kaj la porinstruista 
paĝaro www.edukado.net.

La broŝuro La Komuna Eŭropa 
Referenckadro  estas aĉetebla ĉe la 
Libroservo de UEA por la prezo de 
3,00 eŭroj (plus sendokostoj kaj 6% por 
imposto en EU; rabato de 1/3 ekde 3ekz.). 
Ĝi estas ankaŭ rete elŝutebla ĉe www.
edukado.net, kies sekcioj Referenckadro 
kaj Katalogo havas pli da informoj pri 
la eldonaĵo.

La materialojn de la kajero tradukis 
Roel Haveman, Katalin Kováts kaj 
István Ertl. Pri la ĝenerala kunordigo kaj 
redaktado respondecis Katalin Kováts.

La Komuna Eŭropa
Referenckadro
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paroli pri UEA/ILEI kaj pri la 
kunligo de la Referenckadro kaj 
Esperanto, informi pri la favora 
statuso de la internacia lingvo ene de 
la hungaraj abiturienta kaj ŝtatnivela 
ekzamensistemoj, en kies laboro ŝi 
aktive kaj respondece partoprenas. 

donis novajn spertojn kaj kontaktojn 
por la estontaj tiuterenaj kunlaboroj 
kaj projektoj, pri kiuj la laborgrupo de 
UEA kaj ILEI estas plu laboranta. 
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marto

03-06: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. „Tinĉjo 
kiel lernolibro“ kaj „edukado.net“ kun Michel 
Dechy kaj Béatrice Allée. *  Kvinpetalo, 
Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, F-86410 
Bouresse, Francio. ☎ +33 (0)5 49 42 80 74. 
:  http://www.kvinpetalo.org/indexU.html; 
informoj@kvinpetalo.org.

06-10: EoLA-19 (Esperanto – Lingvo Arta) kaj 
REK-25 (Rusia Esperantista Kongreso) en 
Tiĥvin, Rusio. * Rusia Esperantista Unio, p/k 
57 Moskvo, RU-105318 Rusio. : http://www.
reu.ru/; informado@reu.ru.

0 6 - 1 2 :  Mer k ati ko  p or  n i a  E - Mov a d o 
(fakseminario de Dennis Keefe), prelegoj 
pri Lingva Festivalo en Herzberg. * ICH, 
Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 
6, DE-37412 Herzberg/Harz. ☎ +49/(0)5521-
5983. : http://www.ic-herzberg.de/; esperanto-
zentrum@web.de.

09-11: Iberia Kampardoma Renkontiĝo en 
Madrido, Hispanio. Speciala evento por 
esperantistaj gejunuloj. : http://www.esperanto.
es/iro2007/;  kampardoma@gmail.com.

16-18: Studosemajnfino por ĉiuj aĝoj kaj 
niveloj en Almelo (Bornerbroek).  *  
Esperanto Nederland, : http://www.esperanto-
nederland.nl/bonvenon/studweekesp.php; 
studieweekeinde@wanadoo.nl.

19-31: Esperanto-ekspozicio en la urba 
biblioteko (iama urbodomo) en Litomyšl, 
Ĉeĥio. En ĝia kadro okazos „Prelego pri 
Esperanto kun sekva diskuto“, 2007-03-20, je 
17:00 h. : flidr.josef@lit.cz.

aprilo
02-09:  23-a Printempa Semajno Internacia 

(PSI) en Bonn, Germanio. * Jörg Gersonde, 
Hermann-Wäs chke-Str.  31 ,  DE-06366 
Köthen, Germanio. ☎ +49(0)3496-558517; � 
+49(0)12125-27149641. : http://www.esperanto.
de/psi/2007/; psi@esperanto.de.

05-10:  31-a IJF (Internacia Junulara Festivalo) 
en Lignano Sabbiadoro, norda Italio. La 
temo estas: „120 jaroj de Esperanto: 120 jaroj 
da interkompreniĝo kaj paco“. *  Nicola 
Ruggiero, : http://iej.esperanto.it/ijf/2007/;  ijf.
admin@esperanto.it.

07-14: 2-a FRINGOJ – Festa Renkonto 
Internacia de Geknaboj, por geknaboj 7-18-
jaraj kun siaj kursgvidantoj, gepatroj, en kastelo 
Grezijono. * Elizabet Barbay, 25 allée Gabriel 
Fauré, FR-93140 Bondy, Francio. ☎ +33-1-48-
47-23-87. : http://gresillon.org/eventoj/fringoj/
index.html; eliz.barbay@wanadoo.fr.

10-14: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. Pedagogia 
kurso kaj turismo kun Renée Triolle, Marielen 
Desert kaj Serge Sire. *  Kvinpetalo (v. 03 
mar).

13-15: Laborseminario en Písek, Ĉeĥio, dediĉita 
al kreado kaj tradukado de retpaĝoj. Paralela 
aranĝo 2007-04-14: Sabla Printempo en 
Písek: turisma, kultura kaj kleriga programo. 
: pavladvorakova@tiscali.cz.

13-15: Junulara Esperanto-Renkontiĝo, 
JER-2007 en la urbo Tab (apud Siófok). *  
Hungara Esperanto-Junularo, HEJ, pk. 87, 
HU-1675 Budapest, Hungario. : http://www.
ijs.hu/JER2007/eindex.html; hej@ijs.hu.

13-15: Adonido en Ratíškovice, Ĉeĥio. 
Renkontiĝo de amantoj de la naturo kaj 
bongusta vino. : melicharkova@quick.cz.

16-22: Printempa seminario en Skokovy, Ĉeĥa 
Paradizo. : drahotovaesperanto@seznam.cz.

17-21: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. „Al la 
Esperanta Literaturo“ kun Godeleine Logez. 
* Kvinpetalo (v. 03 mar).

20-22: Printempa kunveno 2007 de la Bavara 
Esperanto-Ligo en „La Vilao“, en Pinswang, 
Tirolo, Aŭstrio (ĉe la germana limo). *  
Bavara Esperanto-Ligo, Giesuebel 36, DE-
96317 Kronach, Germanio. ☎ +499261-1621, 
� +499261-963850. : http://www.esperanto-
bayern.com/; http://bavara-esperanto-ligo.
de/tinc?; ae.groetzner@t-online.de; alfred.
schubert@esperanto.de.

23: Monda Libro-tago: Tago de malfermita 

pordo en la Esperanto-biblioteko kaj arkivo de 
ICH. * ICH (v. 06 mar).

25-30: Karstaj tagoj en Triesto. Invito al 
esplorado de la mistera subtera mondo, kaj 
al speleologia ekskurso. * Triesta E-Asocio, 
CP. 601, IT-34100 Trieste Centro, Italio. ☎ 
+39-040763218. * Edvige Ackermann, : 
noredv@tele2.it aŭ testudo@adriacom.it.

27 apr-01 maj: 3-a fakseminario: Bibliotekoj 
kaj arkivoj. Gvidos Mag. Herbert Mayer el 
Vieno, en Herzberg. * ICH (v. 06 mar).

29 apr-09 maj: 19-a Esperanto-festivalo 
„Aroma Jalto“, Ukrainio. * p/k35, UA-01133 
Kijiv, Ukrainio. ☎+380-044-2851701, +380-
80674403172. : volodimir_h@yahoo.com.

majo
04-07: Renoviĝo: Brita Kongreso de Esperanto, 

la ĝardenurbo Letchworth, Britio. * Arturo 
Sly, 200 Nevells Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire, SG6 4TZ. ☎ +44(0)1462 
68 50 55. : http://www.britakongreso.org/; 
info@britakongreso.org.

11-13: 33-a Studsesio: klerigseminario en 
Herzberg, Germanio. Prelegos H.-D. Krause 
kaj Sabine Fiedler. Temoj: leksikografio, 
frazeologio, interlingvistiko. * ICH (v. 06 
mar).

11-13: Danuba Esperanto-Renkontiĝo en Ruse, 
Bulgario, kun la temo: Bulgario, membro de 
Eŭropa Unio. * Elenka Ilieva Atanasova, ul. 
Zahari Stojanov 25, žk. Zdravec, bl. 81, vh. 3, 
pk.15, BG-7005 Ruse. »+359-(0)885447542, 
aŭ Margarita Savova Savova, ul. Borisova 
63, vh. 3, et. 5., BG-7012 Ruse, Bulgario. ☎ 
+359-(0)82832797.» +359-(0)886860615. : 
libero_ruse@yahoo.com.

12-19: 59-a Kongreso de Internacia Fervojista 
Esperanto-Federacio (IFEF) en Parizo, 
Francio. *  AFCE/UAICF, 59-a IFEF-
Kongreso, 9 rue du Château-Landon, FR-
72010 Paris, Francio. ☎ +33(0)1 48 53 05 52. 
: sylviane.lafargue@sncf.fr.

16-20: BARO (Berlina Arbara Renkontiĝo) 
en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, 
Germanio. Por homoj kiuj estas aŭ sentas sin 
junaj. En la arbaro, tial ideala por familioj kun 
etaj infanoj. * Andi Münchow, Oberstraße 
15, DE-30167 Hannover, Germanio. :
http://www.krokodilo.de/baro/baro.php; 
DL8oap@gmx.net.

16-20: Primitiva Renkontiĝo en Nederlando. : 
http://jongeren.nl/pr2007/; pr2007@esperanto-
jongeren.nl.

17-20: Semajnfinaj intensaj kursoj laŭ tri gradoj 
en Herzberg. * ICH (v. 06 mar).
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19-21: 5-a MEKARO, MezKanada Renkontiĝo 
en Montréal. * 5a-MEKARO - ESK, 6358-a 
rue de Bordeaux, Montréal QC, Kanado H2G 
2R8. : http://www.esperanto.qc.ca/.

19-21:Postkongreso de 59-a Kongreso de 
IFEF en Liono. *  AFCE/UAICF, 59-a 
IFEF-Kongreso, 9 rue du Château-Landon, 
FR-72010 Paris, Francio. ☎ +33(0)1 48 53 
05 52. :sylviane.lafargue@sncf.fr.

21-25: Kursoj kaj ekskursoj, fakultativa daŭrigo 
post la semajnfina kurso kun ekskursoj en kaj 
ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo. * ICH 
(v. 06 mar).

25-27: 2-a Printempa renkontiĝo en montara 
kabano sur Mariborsko Pohorje (montaro 
1450 msm, apud Maribor), Slovenio. : 
http://www.esperanto-maribor.si/; vesna.
obradovic@gmail.com.

25-27: Pokalo Kostrena 2007. Konkurso pri 
kono de Esperanto por lernantoj el elementaj 
kaj mezaj lernejoj en Kostrena-Rijeka. * 
Kroata Esperanto Ligo, Esperanto-Societo 
Rijeka. ☎ +385-(0)51-275468. :  emil.
hrvatin@ri.htnet.hr. 

25-27: Kongreso de SKEF – Slovaka Esperanto-
Federacio. : gondzur@urap.sk.

25-28: 84-a Germana Esperanto-Kongreso 
en Hamburg, Germanio. :  http://www.
hamburg2007.de/; info@hamburg2007.de.

26:  Renkontiĝo de ekstendaranoj  de 
iamaj tendaroj en Herbortice, Ĉeĥio. :
m.svacek@seznam.cz.

26-28: Antverpeno festas la 100-jaran ekziston 
de la klubo «La Verda Stelo» per Internacia 
Renkontiĝo.  : http://www.geocities .
com/esperanto_antwerpen/; Esperanto-
Antwerpen@esperanto.be.

27: Esperanto-Kunveno  sur la monto 
Leskowiec,  proksime de Andrychow, 
Pollando. : http://www.amikeco.andrychow.
pl/amikeco/; esperantus@wp.pl.

30 maj-03 jun:  5-a kongreso de AEH-IKEH 
(Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj), en 
moderna senbariera konstruaĵo Juniorcentro en 

Seč, 30 km sude de Pardubice, Ĉeĥio. La temo: 
Ne estu sola. : aeh-ikeh@volny.cz.

junio
01-03: 6-a Semajnfino por Esperanto & 

biciklado (SEBO) en Montréal, Kanado, dum 
bicikla festivalo. : http://www.esperanto.qc.ca/; 
informo@esperanto.qc.ca.

02: Malferma Tago, CO de UEA. *  En la 
kolofono.

08-11: Turisma kaj Lingva Seminario omaĝe 
al la 100-jariĝo de la unua Esperanto-klubo 
en Pirna. La aranĝo okazos proksime al la 
ĉeĥa landlimo en la vilaĝo Bahratal, en bela 
mezmontara regiono. *  Esperanto-Asocio 
„Saksa Svisio“, : NoKoSaksio@tiscali.de.

09: Infana Esperanto-Tago en Svitavy, Ĉeĥio. 
Ekskurso al la Afrikaj trofeoj kun konkurso (kune 
kun polaj infanoj). :dvorakovalibuse@quick.cz.

12-20: 29-a Ĉebalta Esperantista Printempo 
en Mielno, 12 km de la urbo Koszalin. * Pola 
Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, poŝtkesto 
30, PL-75-016 Koszalin-1, Pollando. ☎ +48-
503-417-825. : http://www.esperanto.koszalin.
pl/28cebalta.html; barslavo@wp.pl.

14-17: 6-a Turisma Renkontiĝo en Plasy, proksime 
al Plzeň, Ĉeĥio. : esperantoplzen@centrum.cz.

15-17: La Skotlanda Kongreso en la historia 
Tolbooth de Lanark. *  David Kelso, 5 
Craigenhil l  Road, Carluke,  ML8 4QT, 
Skotlando. : http://www.skotlando.org/News/
102nd%20Congress.htm; davidekelso@yahoo.
co.uk.

16: Somera Esperanto-balo en Česká Třebová, 
Ĉeĥio. : zn.esperanto@seznam.cz.

17: Ĉeĥa-pola-slovaka Esperanto-renkontiĝo 
sur la pinto de la komuna trilanda landlim-
monto Ĉantorio. : suchanekj@seznam.cz.

22 jun - 02 jul: Velura Sezono, 13-a internacia 
arta E-festivalo en Jalta Ukrainio. : www. 
jaltaespero.narod.ru; tero@yalta.us; espero@ 
yalta.crimea.ua.

29 jun-01 jul: 34-a Studsesio en Herzberg, 
Germanio. Temo: Lingvistiko, terminologio, 
metodologio. * ICH (v. 06 mar).

30 jun-06 jul: EKOTUR 2007, Ekoturisma 
renkontiĝo por piedirantoj kaj biciklantoj. 
Radošov apud Karlovy Vary, Ĉeĥio. Unutaga 
vizito de Internacia Filmfestivalo. * Anglická 
878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉeĥio. ☎ 
+420257712201, �  +420257712126. : 
http://www.kava-pech.cz/ekotur; chrdle@kava-
pech.cz.

julio
01-14: 55-a SET Lančov (Somera Esperanto-

Tendaro) en Ĉeĥio. 1-a etapo. * Pavel Sittauer, 
Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Ĉeĥio. :  
www.set-lancov.cz/; podhradska@volny.cz.

02-06: Praktika Metodika Semajno. Prezentado 
de instrumetodoj, observado de instruhoroj, 
instruado en la praktiko, kun gvido de spertaj 
E-instruistoj, trejnado helpe de Edukado.net 
en Herzberg, Germanio. * ICH (v. 06 mar).

05-08: 66-a Hispana Kongreso de Esperanto 
kaj 12-a Andaluzia Kongreso de Esperanto 
en Palos de la Frontera (Onubo), Hispanio.  
: http://www.esperanto.es/hefesperanto/index.
php? ption=com_content&task=view&id=25&It
emid=48; augustocasquero@gmail.com.

07-14: Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a 
grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Jean-Luc 
Kristos, Francio; 3-a grado: Steve Wagenseller, 
Usono; AA: Franjo Lévèque-Provost. * 
Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, 
FR-49150 Baugé, Francio. ☎/respondilo: 
(+33) 241 89 10 34, :  http://gresillon.org/; 
kastelo@gresillon.org.

08-13: 42-a Brazila Kongreso de Esperanto en 
Rio-de-Ĵanejro, Brazilo. La 100-jara jubileo de 
Brazila Esperanto-Ligo. * Asocio Esperantista 
de Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, 117 
S/1341, BR 20031-201 Rio de Janeiro - RJ, Brazilo. 
☎ (21) 22406119. :  http://www.aerj.org.br; 
bke42@hotmail.com; aerjrj@hotmail.com.

09-27: NASK – Nordamerika Somera Kursaro 
en la Universitato de Kalifornio ĉe San Diego. 
Meza kaj supera kursoj kun Paul Gubbins kaj Lee 
Miller. La temo de la supera kurso: La vivo kaj 
verkoj de W. Auld. * Ellen M. Eddy, 11736 Scott 
Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono. ☎ 
(360) 7544563. : eddyellen@aol.com.

10-14: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. Duagrada 
Kurso: Praktikado kun Liliane Bon. * 
Kvinpetalo (v. 03 mar).

14-21: Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a 
grado: Justine (Lala) Ralalarisoa, Malagasio; 
2-a grado: Rodica Todor, Rumanio; 3-a grado: 
Romano Bolognesi, Italio; AA: Franjo Lévèque-
Provost/Jean-Luc Kristos. * Kastelo Grezijono 
(v. 07 jul).

14-22: 43-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj ( BET-
43) en nordlitovia urbo Šiauliai. *  Litova 
Esperanto-Asocio, p.k.167, LT-44287 Kaunas, 
Litovio. ☎ +370-37-208503,» +370-687-12219, 
� +370-37-228616. : litova.ea@mail.lt.

15-22: Renkontiĝo de Amikoj (RA - 5) ĉe la lago 
Bajkal. Bona eblo por vojaĝantoj al IJK kaj UK. 
:  http://www.ra.nsk.ru/; Katerina Arbekova 
katka@dali.cis.ru.

15-27: 55-a SET Lančov (Somera Esperanto-
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Tendaro) en Ĉeĥio. 2-a etapo. * SET Lanĉov 
(v. 01 jul).

16-20: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. Kvargrada 
Kurso kun Michel DucGoninaz, Janine 
Dumoulin, Yannick Dumoulin kaj Serge Sire. 
* Kvinpetalo (v. 03 mar).

21-26: Internacia kursaro SELAT, Somera 
Esperanto-Lernejo en Altaj Tatroj, en Hotelo 
Esperanto, Pribylina, Slovakio. * Peter Baláž, 
: esperanto666@gmail.com (la hotelo: http://
www.vysoketatry.com/esperanto.html).

21-26: BEF-4 (Balta Esperanto-Forumo) en 
Kaliningrado (Ruslando). *  ab. ja. 1205, 
RU-236039 Kaliningrad, Ruslando. ☎+7-
4012-656033. :  http://www.esperanto.org/
Ondo/Bef/Bef4.htm; sezonoj@gazinter.net aŭ 
sezonoj@yandex.ru.

21-28: Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a 
grado: anoncota; 2-a grado: Steve Wagenseller, 
Usono; 3-a grado: Aurora Bute, Rumanio; AA: 
Elizabeth Gury-Oberthur; AA: Marie-France 
Menanteau. * Kastelo Grezijono (v. 07 jul).

21-28: 18-a Ekumena Esperanto-Kongreso, 
60-a kongreso de IKUE, 57-a kongreso de 
KELI kaj 8-a Junulara Ekumena Esperanto-
Tendaro en Pelplin, Pollando. * Eduard 
Kozyra, Strzelnica 8, PL-83-130 Pelplin, 
Pollando. : esperanto@powiat.malbork.pl .

22 jul - 04 aŭg: 29-a Renkontiĝo de Esperantaj 
Familioj (REF) en Nagyvisnyó (inter la urboj 
Eger kaj Miskolc) en Hungario. * Vas-Szegedi 
Julianna, Kismuhi u. 5. III/12, HU-5350 
Tiszafüred, Hungario. ☎ +36-70-4501688. : 
http://familioj.komputilo.org/REF/2007/index.
html; j1969@vipmail.hu.

23-27: Esperanto-kursoj (elementa kaj por 
progresantoj) en la Popola Instituto de Valamo, 
Heinävesi, Finnlando. Eblo kunvojaĝi ŝipe al 
festivalo Arta Lumo. *  Esperanto-Asocio 
de Finnlando, Tiina Oittinen, Puutarhakatu 
26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando. ☎ 
+358-2-2305319, :  http://www.esperanto.fi; 
eafsekretario@esperanto.fi.

25 jul-05 aŭg: 16-a MELA (Memzorga Lag-
umado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen 
aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbaniĝi. 
» Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-
2752068. : http://www.krokodilo.de/mela/
mela.php; DL8oap@gmx.net.

27-30: Landa Kongreso de Esperanto-Ligo 
por Norda Ameriko en Tijuana, Meksiko. 
La temo: Internacia kunlaborado. : http://
esperanto-usa.org/; elna@esperanto-usa.org.

27 jul-01 aŭg: Festivalo Arta Lumo, Kuopio, 
Finnlando. Multflanka kultura aranĝo kun 
bonaj muzikistoj, verkistoj kaj aliaj artistoj 
en ĉarma ĉelaga urbo. Antaŭekskurso al 
la monaĥejo Valamo, de kie ŝipvojaĝo al 
Kuopio. * Esperanto-Asocio de Finnlando, 
Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, 
Finnlando. :  http://www.esperanto.fi/; 
ArtaLumo@esperanto.fi.

28 jul-03 aŭg:  Internacia Junulara Kongreso 
en Hanojo, Vjetnamio. Temo: Paco, kunlaboro 
kaj disvolviĝo. : http://www.tejo.org/ijk/; 
http://aktivulo.com/ijk/; oficejo@tejo.org; ijk 
@tejo.org.

28 jul-04 aŭg: 7-a Kongreso de Eŭropa 
Esperanto-Unio en Maribor, Slovenio. * 
Esperanta societo Maribor, Maistrova 5, 
SI-2000 Maribor, Slovenio. : http://www.
esperanto-maribor.si/; eeu.kongreso@gmail.com. 
Paralele okazos Eŭropa Infana Kongreseto.

28 jul-04 aŭg: Staĝoj en kastelo Grezijono, 
Francio. 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a 
grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: 
Renée Triolle, Francio; AA: Steve Wagenseller. 
* Kastelo Grezijono (v. 07 jul).

28 jul-04 aŭg: 2-a SALO (Somera Arbara 
Lernejo). Internacia E-feriumado por 
gejunuloj en kaj ĉirkaŭ Herzberg, Germanio. 
* ICH (v. 06 mar).

29 jul-08 aŭg: 55-a SET Lančov (Somera 
Esperanto-Tendaro) en Ĉeĥio. 3-a etapo. 
Familia ripozado kaj seminario. *  SET 
Lanĉov (v. 01 jul).

30 jul-04 aŭg: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. 
SAT-postkongreso:  Vivo kaj verkaro de Lanti 
kun Markov-familianoj. *  Kvinpetalo (v. 
03 mar).

aūgusto
01-08: Internacia Junulara Semajno en 

Hungario. * Hungara Esperanto-Junularo, 
Pf. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. 
: http://www.ijs.hu/; ijs@ijs.h. Senpaga/
duonpaga partopreno por 2 personoj pere 
de Premio Melinda: : http://www.esperanto.
hu/eventoj/melinda.htm.

04: Solena renkontiĝo de eksaj tendaranoj kaj 
amikoj okaze de la 55-a Esperanto-tendaro en 
Lanĉov, Ĉeĥio. * SET Lanĉov (v. 01 jul).

04-11: 92-a Universala Kongreso de Esperanto en 
Jokohamo, Japanio. La temo: Okcidento en oriento: 
akcepto kaj rezisto. * UEA (v. kolofonon). : 
http://www.k4.dion.ne.jp/~uk2007/.

04-11: 38-a Internacia Infana Kongreseto, IIK 
2007 en Esperanto-Domo Jacugatake, Japanio. 
* Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 
Cesson-Sévigné, Francio. ☎ +33-299836986. 
: http://bertosch.free.fr/iik2007/index.html, 
bert.schumann@free.fr.

04-11: Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a 
grado: Sabine Trenner, Germanio; 2-a grado: 
Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Nina 
Korĵenevskaja, Francio; AA: Marie Savary. * 
Kastelo Grezijono (v. 07 jul).

07-14: Muzika staĝo en Kvinpetalo, Francio, kun 
Markov-familianoj. * Kvinpetalo (v. 03 mar).

11-17: Internaciaj Renkontiĝoj en Plouezec, 
Francio. Plouezec-Esperanto, 5, Hent Toul 
Broc’h, FR-22470 Plouezec, Francio. : http://
www.babelo.org; pluezek@gmail.com.

11-18: Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 
1-a grado: Rafael Mateos, Hispanio; 2-a grado: 
anoncota; 3-a grado: Nina Korĵenevskaja, 
Francio; AA: Nina Korĵenevskaja, Francio. * 
Kastelo Grezijono (v. 07 jul).

11-19:  40-a Konferenco de ILEI en urbo Ranzan, 
Japanio. * Tieko Isikawa, Tate 1-6-6-103, JP-
353-0006 Siki-si, Saitama-jen, Japanio. ☎/� 

(+81) 48-474-7437. : isksanjo@ff.e-mansion.
com.

15-25: RET-07 (Rusiaj Esperanto-Tagoj) kun 
la temo Vi ne solas! ĉe la Azova maro en 
Krasnodara teritorio, apud la urbeto Primorsko-
Aĥtarsk, en la bazejo „Lotuso“.  : http://www.
stelaro.ru/; ret-07@mail.ru.

18-24: Somera Festivalo – Kunludu kaj kunstudu 
en Barlastono, Britio. 3-nivela staĝo kun eblo 
turismi. *  Esperanto-Domo Barlaston (v. 
18 aŭg).
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decembro
03-07: Kursoj kaj ekskursoj (fakultativa daŭrigo 

post la semajnfina kurso kun ekskursoj en 
kaj ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo en 
Germanio. * ICH (v. 06 mar).

14-16: 35-a Studsesio en Herzberg, Germanio. 
Prelegos D-ro sc. Detlev Blanke: Enkonduko 
al Interlingvistiko I. * ICH (v. 06 mar).

15: Zamenhof-festo kun muziko en Herzberg, 
Germanio. Monda Esperanto-Tago: Tago de 
malfermita pordo en la Esperanto-biblioteko 
kaj arkivo de ICH. * ICH (v. 06 mar).

200200200

julio
11-14: 56-a ELNA-Kongreso, Montrealo, 

Kanado. * Esperanto-Ligo por Norda 
Ameriko, P.O. Box 1129, El Cerrito CA 
94530, Usono. : http://www.esperanto-usa.
org/; elna@esperanto-usa.org.

12-18: 7-a Tut-Amerika Kongreso de 
Esperanto en Kanado. * TAKE-ESK, 
6358-a, rue de Bordeaux, Montréal QC, 
Kanado H2G 2R8. : http://www.take7.ca/; 
informo@take7.ca.

27 jul-03 aŭg: KEF (Kultura Esperanto-
Festivalo) en la ĉarmega urbo de Hamlet 
(almenaŭ de lia kastelo): Helsingør. : http://
kef.saluton.dk/; kef9@tejo.org.

oktobro
02-05: 8-a KoKoLoRES – Semajnfina 

renkontiĝo por ludemuloj en Herne, 
Germanio. Samtempe okazos kurso por 
komencantoj. : kokolores@esperantoland.de.

novembro

07-09: KAEST 2008 (Konferenco Aplikoj 
de Esperanto en Scienco kaj Tekniko) en 
Dobřichovice, Ĉeĥio. * KAVA-PECH (v. 30 
jun).

Mapo de E-aranĝoj troviĝas ĉe:
www.Esperantoland.org

Aktuala listo de konataj E-aranĝoj
daŭre konsulteblas ĉe:

www.eventoj.hu/kalendar.

Libroservo de UEA

Nia enketo

18-25: 33-a Internacia Semajno de Esperanto 
en Sète, apud Montpellier, suda Francio. 
Plurniveloj kursoj, 100m de mediteranea plaĝo. 
* Esperanto, Kulturo kaj Progreso, 10 impasse 
école J.Ferry, FR-34290 Servian, Francio. ☎/� 
+33 (0)4 67 39 16 30. : http://perso.orange.
fr/nikolao/esperanto.html; jf.passarella@free.fr.

20-27: FESTO 2007 en Montoire-sur-le-Loir, 
Francio, temo : E-Muziko. : louise@esperanto-
jeunes.org.

21-28: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. Preparado 
al traduko kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire. 
* Kvinpetalo (v. 03 mar).

septembro
01-10: Montara Esperanta Septembro en vilaĝo 

Zajowa, Pollando. Kunorganizaĵo de Krakova 
Societo Esperanto kaj Silezia Esperanto-
Asocio. ☎ +48 606 995113. : pomer@prawo.
uni.wroc.pl.

06-09: Berlina Arbara Renkontiĝo, BARO, 
en Bad Münder, inter Hannover kaj Hameln, 
Germanio. En la arbaro, tial ideala por 
familioj kun etaj infanoj. * Andi Münchow, 
Oberstrasse 15, DE-30167 Hannover, 
Germanio. :  http://www.krokodilo.de/baro/
baro.php; DL8oap@gmx.net.

12-16: La 16-a konferenco de IKEK (Inter-
nacia Komunista Esperanto-Kolektivo) en 
Dobřichovice apud Prago, Ĉeĥio. : dieter.
rooke@tiscali.ch.

16: 10-a Esperanta Renkontiĝo de Tagua-
tinga. Temo: Esperanto en la ĉefurbo de 
Brazilo. * Taguatinga Esperanto-Klubo.  :
tek.esperanto@ig.com.br.

21-23: Nord-Pacifika Okcidenta Regiona 
Esperanto-Konferenco por Ameriko (NOREK) 
en la regiono de Viktorio, la ĉefurbo de la 
Kanada provinco Brita Kolumbio. * Wally du 
Temple, 765 Braemar Avenue, North Saanich 
B.C., Kanado, V8L 5G5. : esperanto@shaw.ca.

21-23: XXIII. Artaj Konfrontoj en Esperanto 
„ARKONES“. Granda manifestacio de 
Esperanto-kulturo en Poznań, Pollando. 
Pararele kun ĝi okazas studsesio de 
interlingvistiko en Esperanto ĉe la Universitato 
de Adam Mickiewicz. ☎ +48-509-400-317.  : 
http://www.arkones.org/; arkones@esenco.org.

21-30: Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio 
en Svitavy, Ĉeĥio. : podhradska@volny.cz.

24-30: InPaSem 2007 (Internacia Paroliga 
Semajno), kurso por komencintoj kaj seminario 
por jamaj parolantoj en Dobřichovice apud 
Prago, Ĉeĥio. * KAVA-PECH (v. 30jun); : 
http://www.kava-pech.cz/inpasem.

28sep - 03okt: TORPEDo-3, Tutlandaj 
Pedagogiaj Tagoj en Herzberg, Germanio. 
Fakprelegoj, fakseminarioj, spertinterŝanĝo 
pri instruado de Esperanto, laborkunsidoj 
(AGEI, landa sekcio de ILEI). Ĉeftemo: Utiligo 
de modernaj metodoj, novaj instruhelpiloj 
kaj aparatoj por pli efika instruado. Invitita 
kursgvidanto: Atilio Orellana Rojas: Cseh-
metodo. Ekzamenoj de ILEI/GEI. * ICH (v. 
06 mar).

29sep - 06okt: 15-a Internacia Esperanto-
Semajno de la Kulturo kaj Turismo, sub 
la aŭspicioj de Hispana Esperanto-Muzeo, 
en la apudmara kataluna vilaĝo Tossa del 
Mar (Girona), Hispanio. Kursoj, ekskursoj, 
prelegoj. * Luis Serrano Pérez, Apartat 423. 
ES-08200 Sabadell (Barcelona), Hispanio. ☎ 
(34) 93 727 50 21. : http://personales.ya.com/
semajno; luis_serrano@mixmail.com.

oktobro
05-07: Semajnfinaj intensaj kursoj laŭ 3 gradoj 

en Herzberg, Germanio. * ICH (v. 06 mar).
05-07: 7-a KoKoLoRES, Semajnfina renkontiĝo 

por ludemuloj en Herne, Germanio. 
Samtempe okazos kurso por komencantoj. : 
http://www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.
php,  aŭ kokolores@esperantoland.de.

05-08: 14-a Aŭtuna renkontiĝo de Esperanto, 
ARE en Silver bay, Lake George NY, Usono. 
* 14-a ARE-ESK, 6358 rue de Bordeaux, 
Montréal QC, Kanado H2G 2R8. : http://
www.esperanto.qc.ca/; informo@esperanto.
qc.ca.

08-12: Kursoj kaj ekskursoj. Fakultativa daŭrigo 
post la semajnfina kurso kun ekskursoj en 
kaj ĉirkaŭ Herzberg, la Esperanto-urbo en 
Germanio. * ICH (v. 06 mar).

19-21: Course-You-Can. Esperanto-kurso 
por komencantoj en Barlaston, Britio. * 
Esperanto-Domo  (v. 18 aŭg).

19-21: 62-a Regiona Staĝo de Esperanto en 
Sâles, Alzaco. : http://esperantostrasbourg.
free.fr/.

21-28: 2-a Kijiva Esperanto-Semajno. * 
p/k 35, UA-01133 Kijiv-133, Ukrainio. 
☎+380-044-2851701; +380-80974403172. :
volodimir_h@yahoo.com.

30okt - 03nov: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. 
Inicado kaj unua praktiko de Esperanto kaj 
praktikado de la lingvo kun Suzanne Bourot 
kaj Serge Sire. * Kvinpetalo (v. 03 mar).

novembro
01-04: Karstaj tagoj en Triesto. Invito al 

esplorado de la mistera subtera mondo, kaj 
al speleologia ekskurso. * Triesta E-Asocio, 
C.P. 601, IT-34100 Trieste Centro, Italio. 
☎+39-040763218. : Edvige Ackermann, 
noredv@tele2.it aŭ testudo@adriacom.it.

24: Malferma Tago, CO de UEA. *  En la 
kolofono.

30nov - 02dec: Semajnfinaj intensaj kursoj laŭ 
tri gradoj en Herzberg, la Esperanto-urbo en 
Germanio. * ICH (v. 06 mar).
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Boris Kolker venkis denove

Tiu perfektiga legolibro kaj gvidilo tra la Esperanto-
kulturo estis vendita en 347 ekzempleroj kaj ĝia 
tradicia rivalo, la listo de gastigantoj de Pasporta 

Servo, en 322 ekz.  Kun 272 ekz. tre bone startis la vendado 
de la diskut-instiga verko de Humphrey Tonkin, Lingvo kaj 
popolo, aperinta jarmeze. 

Ĉi-kune ni prezentas du furorlistojn. Tiun de totalaj vendoj 
influas kvantaj mendoj de aliaj libroservoj. La alia listo 
dokumentas unuekzemplerajn vendojn al individuaj klientoj 
poŝte aŭ surloke en Roterdamo. Titoloj de aliaj eldonejoj ol 
UEA evidente havas iom pli da ŝanco eniri ĝin. En la furorlisto 
de ĉiuj vendoj estas 12 eldonaĵoj de UEA/TEJO; en tiu de 
unuopaj vendoj ili nombras 9 el 20. La vendoj en la kongresa 
libroservo estas enkalkulitaj en la statistiko de ĉiuj vendoj. 
Aparta furorlisto de la Florenca UK aperis en la novembra 
numero (p.229).

Apud Gerda malaperis! de Claude Piron, kiu jam havas 
konstantan lokon en ĉiu furorlisto, pasintjare la plej 
populara libro de alia eldonejo ol UEA estis Plena manlibro 
de Esperanta gramatiko de Bertilo Wennergren, kiu post 
multjara konsulteblo en la reto fariĝis alirebla ankaŭ en 
presita formo.

Jam de pluraj jaroj nur libroj 
troviĝis en la pinto de ĉiuj vendoj. 
En la pasinteco kasedoj kaj 
(kompaktaj) diskoj nur sporade 
estis sufiĉe furoraj por tio, sed 
vera premiero estas la apero de 
DVD en la “granda” listo. Temas 
pri Esperanto elektronike (86 
ekz.), kiun E-organizaĵoj krome mendis grandkvante rekte 
ĉe la eldoninto. Nur unu kliento mankis, por ke ankaŭ alia 
DVD, la scienc-fikcia Kin-Dza-Dza! (70 ekz.) eniru la liston 
de ĉiuj vendoj.  Inter la unuopaj vendoj ĝi troviĝas kun du 
aliaj DVD-oj, la dokumenta filmo Vizito al la Centra Oficejo 
kaj la teatraĵo La duonokulvitro.

Pasintjare ni raportis, ke en 2005 la vendoj de la Libroservo 
de UEA kreskis 5,5% kompare kun 2004. Des pli ĝojige 
okazis simila kresko ankaŭ pasintjare. La vendoj sumiĝis 
je 133 919 eŭroj, kio estas je 4,6% pli ol en 2005 kaj signifas 
realan kreskon, ĉar la inflacio en Nederlando estis 1,2%. La 
plej vervaj statistikemuloj fine notu, ke la Libroservo vendis 
entute 2459 diversajn titolojn, sed de plej multaj el ili evidente 
nur po 1 aŭ 2 ekzemplerojn.                              Osmo Buller

Vojaĝo en Esperanto-lando de Boris Kolker konkeris la 
unuan lokon en la vendostatistiko de la Libroservo de UEA 
en la jaro 2006, jam por la kvina sinsekva fojo. 

VENDOJ ENTUTE
ekz. titolo                                                                                 prezo (€)
347 Vojaĝo en Esperanto-lando, legolibro de B. Kolker* 18,00
322 Pasporta Servo, listo de gastigantoj* 15,00
272 Lingvo kaj popolo, esearo de H. Tonkin* 14,10
186 Saluton!, lernolibro de A. Childs-Mee* 10,80
161 Sed homoj kun homoj, eseo de Z.M. Sikosek* 16,50/22,50
143 Internacia Kongresa Universitato 2006, prelegaro* 12,90
131 Gerda malaperis!, facillingva romaneto de C. Piron  5,70
123 Etimologia vortaro de la propraj nomoj, A. Cherpillod* 19,50
118 Lumo, mallumo kaj kelkaj memoroj, eseo de M. Boulton*  1,80
108 Plena manlibro de Esperanta gramatiko, B. Wennergren 27,00
107 Manlibro pri instruado de Esperanto, red. K. Kováts  7,50
102 Pocket Esperanto Dictionary, A. McLinen* 15,00
88 La princo, N. Machiavelli, trad. Carlo Minnaja 10,20
87 Konciza etimologia vortaro, A. Cherpillod* 19,80/24,90
86 Esperanto elektronike, komputila DVD  9,00
85 La vintra fabelo, teatraĵo de W. Shakespeare, trad. H. Tonkin* 14,10
82 El la polvo de la tero, sciencpopulariga esearo de W.F. Rolt  2,70
78 La lastaj tagoj de Ada, Aduŝka, G.C. Fighiera*  2,40
76 El tero kaj etero, novelaro de Julia Pióro  2,70
71 Plena ilustrita vortaro de Esperanto, ĉefred. G. Waringhien 87,00

VENDOJ UNUOPAJ
ekz.  titolo                                                                                         prezo (€)
57 Plena manlibro de Esperanta gramatiko, B. Wennergren 27,00
44 Pasporta Servo, listo de gastigantoj* 15,00
36 Etimologia vortaro de la propraj nomoj, A. Cherpillod* 19,50
32 Plena ilustrita vortaro de Esperanto, ĉefred. G. Waringhien 87,00
32 Vojaĝo en Esperanto-lando, legolibro de B. Kolker* 18,00
31 Lingvo kaj popolo, esearo de H. Tonkin* 14,10
28 Manlibro pri instruado de Esperanto, red. K. Kováts  7,50
27 Samideanoj, legolibro; red. A. Korĵenkov  7,50
24 Vizito al la Centra Oficejo, DVD* 12,90
23 Nederlands-Esperanto-Nederlands woordenboek, P. De Smedt 17,70
23 Historio de Esperanto, A. Korĵenkov 12,00
22 L’e extraordinaire diversité des langues, A. Cherpillod  9,00
21 El verva vivo ĵurnalista, membiografio de S. Maul 21,00
20 Kin-Dza-Dza!, scienc-fikcia filmo (DVD) 14,40
20 La vintra fabelo, teatraĵo de W. Shakespeare, trad. H. Tonkin* 14,10
20 La duonokulvitro, teatraĵo de A. Baissac (DVD)  9,90
20 Lumo, mallumo kaj kelkaj memoroj, eseo de M. Boulton*  1,80
19 Tinĉjo en Tibeto, bildstrio de Hergé 11,70
18 Sed homoj kun homoj, eseo de Z.M. Sikosek* 16,50/22,50
18 Konciza etimologia vortaro, A. Cherpillod* 19,80/24,90
* Eldonaĵoj de UEA/TEJO

ekz.  titolo                                                                                         prezo (€)ekz.  titolo                                                                                         prezo (€)
57 
44 
36 
32 
32 
31 
28 
27 
24 
23 
23 
22 
21 
20 
20 
20 
20 
19 
18 
18 
* Eldonaĵoj de UEA/TEJO
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La plurfoja laŭreato de Belartaj Konkursoj 
de UEA, aŭtoro de la originala novelaro La 
aĵoj kaj la sezonoj (eldonita en 1996) kaj de 

germanlingva romano aperinta en 2002, publikigas 
sian unuan poemaron, verkitan (originale en 
Esperanto) en 2003-2004. Ĉi tiel reklamas ĉi verkon 
la eldonejo Mondial, gvidata de Ulrich Becker mem 
(1958), en sia retpaĝo.

Temas do pri dua debuto, ĉi-foje kiel poeto. La 
poemaro, kun la atentinda subtitolo Novjorkaj 
poemoj, konsistas el tri partoj kaj epilogo. La 
unua, „Pri la urbo mem“, ekas per poemo preskaŭ 
samtitola, kies komencaj versoj rekte alparolas Novjorkon:

Hibrido vi, hieno hida,
hipokritulo, hidro,

vi hipnotiga monstro mordo-
preta! Akcipitro!

Tia konstanta alparolo ne pri, sed ja al la urbo, prezentas 
sentojn gamantajn de naŭzo kaj abomeno al miro kaj admiro. 
Oftas la sociaj temoj, ne krude kiel ĉe Bukowski, sed iom laŭ 
la vojo de Carr aŭ Ungar. Tiel Becker kontribuas (ĉu nove en 
nia originala poezio?) al la mitaro pri Novjorko, urbo en kies 
metroo „iu elpoŝigas pluvombrelon, alia / sian revolveron“, 
sed ankaŭ „la hejmo por homoj, l’ azil’ por la artoj / la lok’ de 
protest’ kaj diskuto“.

La duan parton, „Unu kun vi...“, li dediĉas al Uday, sia 
ama(n)to aŭ umiko*, „kiu kulpas pro ĉiu unuopa linio de 
tiu ĉi poemaro“. Mi trovas tiujn poemojn malpli intensaj kaj 
interesaj, ne pro la temo mem (Becker suferis gejofobiajn 
atakojn... en Esperantujo), sed pro la fina rikolto, ne sufiĉe 
distilita. Ke eblas arti nebanale pri geja amo, tion pruvas la 
filmo Brokeback Mountain, sukcesa laŭ ĉiaj kriterioj.

La tria parto, „Ĉiuj dioj estas for...“, reprenas la socian 
temaron, ne konkrete pri la „urbo ekzekuta“, sed medite pri 
la malhumana, malhoma mondo en kiu ni vivadas, plena je 
ekspluato kaj militoj, kaj profunde hipokrita (aŭ cinika): „kaj 
la ludon / de la civilizo kun la fremdaj logoj / enterigos ni“ 
(en la kodoo** Civilizacio de Strika Tango, Cosavella kantas 
simile pri „civilizacio kaj aliaj mensogoj / eble vi jam spertis 
tion“). Alterne kun skeptiko kaj eventuala aspiro je revolucio, 
Becker elversas amaran kritikon:

Ĉiuj dioj estas for.
La homoj ne plu pensas.

Nur mono regas en la ĥor’ ,
la voĉojn burs’ kompensas.

Promesa dua debuto
Ĉiuj dioj estas for. Novjorkaj poemoj. Ulrich Becker. Novjorko: Mondial, 2004. 104p. 

22cm. ISBN 1595690093. Prezo: € 10,80

Fine, la epilogo sonas tro patosa kaj bombasta, 
kvazaŭ de antaŭ jardekoj. Tia eĥo foje aŭdeblas 
en iuj pli simplaj strofoj klasikaj aŭ tradiciaj, sed 
ĝenerale li ĝuste dozas poemfinajn ritmoŝanĝojn, 
aliteraciojn, asonancojn. La samon eblas diri pri la 
rimoj: okazaj rimokrimoj (kor’ — dolor’) kontrastas 
kun tre trafaj solvoj (vertiĝi — vekiĝi) kaj kun 
kelkaj tre bonaj sonetoj. Kvankam foje li poemas 
iom banale aŭ prozece, jen kaj jen li surprizas per 
aparte kunigema sintakso („ĝiskubute-mute-lante 
mian timon / enpenetris“) aŭ per bele nekutimaj 
kunmetoj („fajroĉiutago“, „antaŭĉiumilitaj“). 

Temas do ne pri geniaĵo aŭ majstroverko, sed pri leginda 
poemaro de promesa aŭtoro, kio tre bonvenas. 

Jorge Camacho
*kodoo — KD, K-disko, kompakta disko
**umiko — persono havanta amrilaton kun alia persono, 
ofte kun la intenco nupti aŭ vivi pare.

La angulo de

Esperantlingva Verkista Asocio
http://www.everk.org/

Martin Strümpfel:  Aŭtuno 
Aŭtuno iras tra la landoj,

brunnigran violonon ludas,
kaj kien lude li salutas

melankolie sonas kantoj.
Ektremas ĉiuj verdaj plantoj,
timeme ĉiu flor’ kondutas,
aŭtuno iras tra la landoj,

brunnigran violonon ludas.
Al liaj ŝuoj mankas plandoj,
el truoj bruna haŭto nudas,

de temp’ al temp’ li brandon glutas
aŭ maĉas kernon de juglandoj:

aŭtuno iras tra la landoj!

Malmulton oni scias pri la germano Martin 
Strümpfel, kiu kunlaboris kun «Literatura 

Mondo» kaj aktivis kiel UEA-delegito dum la 30-aj 
jaroj. Li mortis jam antaŭ la dua mondmilito. Liaj 

poemoj publikiĝis en «Naŭ poetoj» (1938). 

*kodoo — KD, K-disko, kompakta disko*kodoo — KD, K-disko, kompakta disko*



1201 (3) marto 2007 ESPERANTO   63

Infana Paĝo Laste Aperis

Recenzoj
Promesa dua debuto

Esperanto priamou metódou. Stano Marček. Ilustris Linda 
Marčeková. Martin: La aŭtoro, 2006. 114p. 25cm. ISBN 
8096956167. Prezo: € 7,50; Esperanto per rekta metodo. 
Stano Marček. Ilustris Linda Marčeková. Martin: La aŭtoro, 
2006. 110p. 25cm. ISBN 8096958186. Prezo: € 8,10; Instruaj bildoj por rektmetoda instruado. 
Stano Marček. Ilustris Linda Marčeková. Martin: La aŭtoro, 2006. En du skatoloj. 500 folioj 
(19x14cm) kun 500 desegnaĵoj uzeblaj en internaciaj kursoj. Prezo: € 57,00; Instruaj bildoj 
por rektmetoda instruado. Stano Marček. Ilustris Linda Marčeková. Martin: La aŭtoro, 2006. 
Kompaktdisko kun 500 bildoj en formato PDF. Prezo: € 15,00; Aŭdo-vida konversacia kurso de 
Esperanto por progresintoj. Stano Marček. Martin: La aŭtoro, 2006. DVD. Prezo: € 24,00

Esperanto priamou metódou Stano Marček. Ilustris Linda 

Riĉiĝo per ŝparoj

Ĉu vi povas imagi, ke la tutmonda 
esperantistaro fariĝis riĉa pro altiĝo 
de la poŝtokostoj en Slovakio? Tamen 

veras. Pasintprintempe la redaktoro de 
la revuo Esperanto devis antaŭlabori por 
ekspedi pli frue la revuon kaj tiel povis ŝpari 
signifan sumon de sendokostoj. La subite 
akumuliĝinta libera tempo* ebligis al li realigi 
siajn malnovajn revojn, revivigi la entirkeste 
dormantajn instruideojn, planojn.

Kaj jen la rezulto: Stano Marček kaj lia filino 
Linda kun plurparta instrukompleto regalis la 
merkaton de instruiloj.

La bazo de la unua pakaĵo estas lernolibro por 
komencantoj, kiu tuj post sia lanĉo trovis fekundan 
terenon por plia disvastiĝo. Ene de kelkaj monatoj 
deko da samideanoj ektradukis ĝin al diversaj naciaj 
lingvoj. La moderna tekniko kaj la rekta metodo 
uzata en la libro ebligas, ke kun malmulte da 
interveno kaj investo povu kreiĝi lernilo, mondskale 
uzebla, kiu povas servi kiel bazo por pluraj interesaj kunlaboroj 
kaj projektoj. La aldono de nacilingvaj notoj, vortaro kaj 
specifaĵoj povas esti malmultekosta kaj rapida maniero por 
krei Esperanto-lernilojn ankaŭ en tiuj lingvoj, kie ankoraŭ ne 
disponeblas fakaj kaj financaj rimedoj por tio.

Fakte unue aperis la slovaka versio, kiun sekvis la Esperanta, 
kaj espereble baldaŭ ni povos raporti pri la eldono de la jam 
tradukataj versioj de la angla, bulgara, ĉina, franca, germana, 
greka, hispana, itala , japana, 
nederlanda, pola kaj rusa lerniloj.

La 22-leciona instrumaterialo, 
bele ilustrita de Linda Marčeková, 
la filino de la aŭtoro, konsistigas 
kompleton de lernolibro kaj 
akompanaj materialoj en la formo 
de 500 ilustraĵoj (A5-formataj 
desegnitaj, kartonaj, senkoloraj 
bildkartoj de la kursomaterialo) kaj 
KD, enhavanta la saman bildoserion 
en formo de unu granda PDF-
dokumento).

La ilustraĵoj kun la racie aranĝitaj indeksoj kaj 
titoloj facile uzeblas. La aldono de la du helpiloj 
estas valora kompletigo de la pakaĵo. Kompreneble 
la eroj aĉeteblas ankaŭ aparte.

La studmaterialo baziĝas sur rekta, tielnomata 
indukta metodo, laŭ kiu la lernantoj unue ricevas la 
klarigojn de la novaj elementoj kaj poste en tekstoj 

kaj ekzercoj rerenkontas kaj ekzercas ilin ĝis 
alproprigo. En la kazo de naciaj eldonoj post la 
rektmetoda leciono venas nacilingva klarigo, 
kiu firmigas la jam intuicie komprenitan 
materialon. La lernolibra vortoprovizo 
respektas la oficialan oftec-liston (Baza 
Radikaro Oficiala, Aktoj de la Akademio II), 
kiun AdE rekomendas por ĉiuj lernolibroj 
de Esperanto. Ĝi ĉerpas la 750 pleje uzatajn 
vortradikojn (komence la plej ofte uzatajn 
ktp). 

La komprenon de la leksikaj elementoj 
helpas ne nur nacilingvaj vortolistoj, sed 

ankaŭ la paĝrandaj filmstriecaj desegnaĵoj, en kies kadroj 
aperas la ilustraĵoj de la entekste per ciferoj markitaj leksikaj 
aŭ gramatikaj eroj.

La aŭtoro prilaboras la plej gravajn prepoziciojn kaj 
afiksojn, la problemon de -ig, -iĝ, participojn kaj refleksivon, 
kaj multajn ĉiutagajn paroltemojn, kiel familio, aĉetumado, 
homa korpo (eĉ dufoje), tagordo, naturo, sezonoj-tempoj, 
kalendaro ktp. La tekstoj estas priskribaj, monologaj kaj inter la 

didaktikcelaj materialoj legeblas 
ankaŭ proverboj, kelkaj fabeloj 
kaj literaturaĵoj.

La ekzercoj (sen indikitaj solvoj) 
legigas, skribigas, respondigas kaj 
atentigas pri parkerigindaĵoj. 
Utila parto estas la librofina parto 
„La ĉiutaga Esperanto”, en kiu 
troveblas laŭtemaj listoj de plej 
oftaj parolturnoj de la lingvo. 
Kvankam ene de la libro ne 
troveblas informoj pri la movado, 
antaŭ la ferma enhavtabelo la 

*) Temis pri pli ol 2-monataj „ferioj“, rim. de la red.
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Laste aperis

Kelkaj pliaj al „Mil unuaj vortoj”

aŭtoro donas liston de E-kluboj kaj de kelkaj (inter)naciaj 
retejoj.

8-leciona kurso kun ampleksa lernomaterialo, bildoj, sonoj, 
tekstolibreto estas la alia rezulto de la deviga ripozo de Stano. 
La ĉ. 25-jara bild- kaj sonmaterialo, kiu antaŭe sur lumbildoj 
kaj sonkasedoj konsistigis aŭdo-vidan instrukompleton, nun 
estas reeldonita kaj adaptita por moderna tekniko, taŭga por 
perkomputila, grandekrana projekciado kaj uzo de DVD-
legilo.

La materialo traktas 8 ĉiutagajn temojn (de familia vivo 
tra vojaĝoj ĝis industria produkto kaj komerco), laŭgrade 
plivastiĝintajn rilate sian leksikan kampon. 

Ekfunkciiginte la diskon oni povas elekti la deziratan 
lecionon kaj post la apero de la granda bildo aŭdeblas la 
laŭtlegita detala priskribo de la vidaĵoj. La tekston ofte 
akompanas rilataj sonefektoj, realaĵoj por ankaŭ tiel helpi 
kompreni la tekston. Modernaj kaj klasikaj muzikpecoj donas 
fonon al la legado.

La teme po 8-10 priskribitaj bildetoj estas anoncitaj 
laŭnumere. Fine de iu temo oni aŭdas dekon da demandoj 
kaj por respondi al ili necesas haltigi la ludilon. La legoritmo 

estas malrapida (komence kelkloke eĉ posilaba), certe 
kompreneble je la nivelo komencinta, kiun la materialo laŭ 
la leksiko celas.

La disko uzeblas en grupa lernado (sur la disko legeblas 
interalie la uzkonsiloj de la produktinto) kaj ankaŭ por 
memstara studo, kiam oni perkomputile rigardante la bildojn 
havas detalan priskribon kaj povas riĉigi sian vortoprovizon. 
Por faciligi la alproprigon en ambaŭ kazoj printeblas ankaŭ la 
teksto (serĉu ĝin ĉe komputila uzo sur la disko). La materialo 
pretigita laŭ specifa metodo kun sperta uzo de gvidanto 
povas fariĝi bona bazo por konversacioj, bildpriskriboj kaj 
rakontigaj ekzercoj.

Resume: vidante la rezulton de la deviga redaktora ripozo, 
ĉu ni deziru al la movado novajn kontraŭinflaciajn decidojn 
en Slovakio? Aŭ ĉu eblus eĉ sen tio ekhavi same valorajn 
instruhelpilojn?

Pri la prezentataj instrukompletoj, kunlaborebloj pri eldono 
de novaj naciaj versioj vi povas trovi pli detalajn informojn kaj 
elŝuteblojn konsultante la KATALOGON de www.edukado.net 
aŭ kontaktante la aŭtoron.        Katalin Kováts 

www.edukado.net 

La unua eldono de Mil Unuaj Vortoj en Esperanto estis 
iniciato de Will Green (1911-2003) kaj aperis en julio 
1994. Jonathan Cooley elektis la vortojn kaj enpaĝigis 

la tekston. La libro estas produktata en pluraj lingvoj per 
„kunpresado“: ĉiuj vortoj (ankaŭ la vortoj en bildoj) estas 
nigraj, tiel ke eblas unue presi la kolorajn partojn kaj poste 
surpresi la nigran parton por ĉiu lingvo aparte. Tiel eblas 
malmultekoste produkti la libron ankaŭ en minoritataj lingvoj 
kiel Esperanto.

Mi respondecis pri la esperantigo de la dua eldono, kiu 
aperis en julio 2004. Kiel fontojn mi uzis la unuan version en 
Esperanto, la duan version en la angla, diversajn vortarojn, la 
propran lingvoscion, kaj serion da enketoj, kiujn mi faris en la 
dissendolisto DENASK-L.

DENASK-L estas dissendolisto fondita en 1995 „por dulingvaj 
kaj plurlingvaj familioj, en kiuj Esperanto estas unu el la lingvoj 
uzataj hejme“. Inter februaro 2001 kaj januaro 2004 mi sendis al 
DENASK-L serion da mesaĝoj, en kiuj mi demandis la listanojn, 
kiel ili nomas diversajn aferojn. En ĉiu mesaĝo mi demandis pri 
pluraj aferoj, laŭeble grupigitaj laŭteme, kaj mi poste komparis la 
respondojn kaj dissendis resumon. Ofte sekvis diskuto post tio. 
Mi klopodis ĉiam demandi tiel, ke mi ne sugestas la respondon, 
ekzemple: * Kiun vi uzas el la vortoj kanapo kaj sofo? Se vi 
uzas ambaŭ, kio estas la diferenco? * Kiel vi nomas tubeton, 
per kiu oni suĉas trinkaĵon el glaso? Mi pritraktis entute ĉirkaŭ 
300 respondojn al miaj enketoj. Plej ofte mi uzis en Mil unuaj 
vortoj la vorton, kiun preferis la abonantoj de DENASK-L, sed 
kelkfoje ne estis klara prefero, aŭ la uzado estis tute ne unueca, 

do mi devis mem respondeci pri la 
fina decido. Ambaŭ eldonoj de Mil 
Unuaj Vortoj bone vendiĝis: averaĝe 
ĉirkaŭ 500 ekzempleroj jare dum pli 
ol jardeko. Oni ĵus mendis represon 
de la dua eldono, kiu estos entute la 
kvina preso.

La recenzoj pri la dua eldono estis ĝenerale favoraj. Ulrich 
Matthias skribis, ke ĝi estas „la plej bela Esperanto-lernilo, kaj 
samtempe unu el la plej utilaj“. Jouko Lindstedt skribis: „preskaŭ 
ĉe ĉiu bildo la vorto estas ĝuste tiu, kiu ankaŭ al mi venus unue 
en la kapon, kaj se en kelkaj kazoj ne estas tiel, temas tamen pri 
vorto kiun laŭ mi oni nepre devas almenaŭ rekoni.“

Kvankam mi scias pri unu preseraro en la indekso, mi scias 
pri neniu tia eraro en la ĉefa parto de la libro. Kompreneble, 
ne ĉiuj vortoj plaĉas al ĉiuj legantoj. Ekzemple, al iu ne plaĉis 
la ŝanĝo de „plastro“ al „pansaĵo“. Eble mi mem iam preferos 
alian vorton por kelkaj aferoj. Tamen, mi pensas, ke estus 
malhelpe fari ŝanĝetojn en ĉiu represo. Tial la venonta represo 
estos senŝanĝa.

La recenzo, kiu aperis antaŭ du monatoj en ĉi tiu gazeto, ne 
estis favora, sed ĝiaj plej fortaj kritikoj baziĝas sur mislegoj. Tiu 
recenzo priplendas interalie la sekvajn „malĝustajn Esperanto-
vortojn“: bolkruĉilo, fajroestingilo, norkelo. Fakte, neniu el tiuj 
tri vortoj aperas en la libro, kaj la vorto „norkelo“ eble aperis 
la unuan fojon en Esperanto ĝuste en tiu recenzo. („Norkelo“ 
povas esti tajperaro por „snorkelo“, sed ankaŭ tiu vorto aperas 
nek en Mil Unuaj Vortoj nek en PIV.)

Reago de Edmund Grimley Evans al la recenzo de Nora Caragea pri 
Mil unuaj vortoj en Esperanto, aperinta en la februara revuo Esperanto.
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Laste aperis

D i a  K o m e d i o ,  L a .  D a n t e 
Alighieri. El la itala trad. E. Dondi. 
Chapecó: Fonto, 2006. 650p. 
22cm. 3 volumoj. Kun bildoj de 
Gustave Doré. Nova traduko, ĉi-
foje kun rimo kaj ritmo. € 42,90

Dormanta hejmaro. Manashi 
Dasgupta. El la bengala trad. P. 
Daŝgupto. Antverpeno: FEL, 2006. 
239p. 21cm. ISBN 9077066209. 
Romano ĉirkaŭ „nakŝalismo“, 
gerila movado de subpremataj 
kamparanoj. € 15,30

Ekzile.  Mircea Eliade. El la 
rumana trad. I. Oneţ. Thaumiers: 
LKK, 2006. 19p. 30cm. ISSN 
03985822. Suplemento al La 
Kancerkliniko. Du noveloj de la 
fama erudiciulo: Frato disipa kaj 
En la ombro de lilio. € 4,80

Eringio — herbo vagabonda. 
Irina Vlasova. El la rusa trad. S. 
Smetanina. Moskvo: Impeto, 
2 0 0 6 .  2 7 8 p .  2 0 c m .  I S B N 
5716101585. Precipe porinfanaj 
rakontoj, kiujn ĝuis generacioj da 
sovetianoj; parto el ili dissenditaj 
tra televidaj programoj de la iama 
Sovetunio. € 15,00

E s p e r a n t o l o g o  n e  p o v a s 
ignori volapükon, La. Jacques 
Bernard, Reinhard Haupenthal. 

Saarbrücken: Iltis, 2006. 24p. 
2 1 c m .  I S B N  3 9 3 2 8 0 7 5 7 X . 
Trilingva eldono (Esperanto, 
germana, franca). Intervjuo de 
2005. € 5,70

Hombre que desafió a Babel, 
El. René Centassi, Henri Masson. 
Trad. el la franca kaj Esperanto. 
Madrid: E-Liceo de Madrid, 2005. 
334p. 22cm. ISBN 848851915X. 
Ilus. Hispanlingva versio de La 
homo kiu defiis Babelon. € 23,10

Humanitaristaj  principoj. 
Eŭgen Relgis. Trad. S. Pragano, 
A.R. Beauville: Broŝurservo de 
SAT, 2007 (reeldono). 27p. 21cm. 
Enhavas: La humanistaristaj 
principoj, Parabolo pri la hodiaŭa 
homo, Esperanto, lingvo de la 
paco, Sennaciismo. € 1,20

Jarkolekto de TAKE 2006. Div. 
aŭtoroj. Red. Fabien van Mook. 
Wintzenheim: TAKE, 2006. 101p. 
21cm. Ilus. Sep artikoloj traktantaj 
diversajn temojn konstrurilatajn. 
€ 8,20

Kaj staros tre alte. Trevor Steele. 
Vieno: IEM, 2006. 293p. 23cm. 
ISBN 3010000340. Originala 
romano inspirita el la vivo de 
Jesuo. € 24,00

Kiel flueto senĉesa. Kompilis 

K o m i s i o n o  p o r  Ve r k o j  d e 
Nakamura Hideo. La kompilinto, 
2 0 0 6 .  3 5 6 p .  2 1 c m .  I S B N 
4947691204. Ilus. Du-lingva (E, 
japana). Verkoj de Nakamura 
Hideo. € 15,30

Komuna Eŭropa Referenc-
kadro, La. Div. El pluraj lingvoj 
trad. R. Haveman, K. Kováts, I. 
Ertl. Rotterdam: UEA, 2007. 24p. 
21cm. ISBN 9789290170952. Pri 
instruaj kaj taksaj metodoj por la 
akiro de modernaj lingvoj. € 3,00. 
Triona rabato ekde 3 ekz.

Kvina e vangel io ,  L a .  Han 
Riner. El la franca trad. R. Laval. 
Beauville: Esperanto — Laŭte!, 
2007 (2-a eld). 152p. 21cm. La 
vivo de Jesuo nove interpretita. 
Kontraŭreligia. € 6,00

Mortiga ekskurso. Ronald 
Ce ci l  Gates .  Antverp eno: 
FEL, 2006. 111p. 21cm. ISBN 
9077066233. La kvara en serio 
da krimromanoj de populara 
aŭstralia aŭtoro. € 9,60

Nokta patrolo, La .  Sergej 
Lukjanenko. El la rusa trad. D. 
Ŝevĉenko. Moskvo: Impeto, 2006. 
182p. 20cm. ISBN 5716101631. 
La unua parto, „Propra destino“, 
de scienc-fikcia romano, kies 

verkinto estas unu inter la plej 
popularaj aŭtoroj en Rusio. 
€ 15,00

Parodioj kaj sonetoj. Nicolas 
R. St. Julien. V.I.P., 2007. 33p. 
21cm. 11 intimaj parodioj laŭ 
poemoj de L.L. Zamenhof kaj 
A. Grabowski, plus 12 samtemaj 
originalaj sonetoj. € 3,90

„Pli lume la mallumo zumas...“ 
Stilfiguroj en la poezio de 
e s p e r a n t o .  Ti l l - D i e t r i c h 
Dahlenburg. Novjorko: Mondial, 
2 0 0 6 .  2 1 5 p .  2 2 c m .  I S B N 
9781595690579. Kun abundo 
da ekzemploj. Esperantlingva 
vortaro kun difinoj kaj ilustraĵoj 
el la internacia poemkreado. 
€ 19,20

Poemoj de Du Fu. Du Fu. El 
la ĉina Shi Chengtai kaj aliaj. 
Huhhot: E-Asocio de Aŭtonoma 

verkinto estas unu inter la plej
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Anoncetoj

  ✪  I SR AELO:  En 
Haaretz, la tria plej legata kaj la plej 
prestiĝa israela gazeto, aperis intervjuo 
kun Amri Wandel kun realisma kaj 
serioza prezento de Esperanto (kadre de 
5-paĝa artikolo pri internaciaj lingvoj) 
kun la titolo „La onidiroj pri la morto de 
E-o estis tro fruaj – la lingvo vivas kaj 
prosperas en interreto“. En la intervjuo 
aperis i.a. informo pri la E-retejoj kaj 
la portreto de L. Zamenhof kun la 
subskribo Lazaro Zamenhof – lia revo 
efektiviĝas.

✪ ĈEĤIO: La 18-a Internacia Kultura 
Festivalo kaj la 27-a Ĉeĥa-Saksa Tago, 
okazintaj 08-10 dec 2006 en Ústí 
nad Labem, estis dediĉitaj al la 100-a 
datreveno de la naskiĝo de du elstaraj 
ĉeĥaj literaturistoj Jiří Kořínek kaj Tomáš 
Pumpr. En la prelega matineo eksonis 
prelegoj de Vlastimil Novobilský, Jiří 
Patera kaj Miroslav Malovec, okazis 
spirita koncerto en la preĝejo de Sankta 

Paŭlo, prezentis sin la operkantisto 
Miroslav Smyčka kaj profesiaj kantistoj 
el Praha, Brno, Olomouc kaj Ústí nad 
Labem.

✪ KROATIO: La 5-an de januaro 
2007 estis anoncita  ĉiutaga Esperanto-
kurseto en televida programo „Bonan 
matenon, Kroatio“. Sekve de la reagoj 
okazas Esperanto-kurso por dek 
zagrebaj TV-komencantoj, kiun gvidas 
Spomenka Štimec.

✪ POLA RADIO: Malgraŭ la januara 
ĉesigo de la E-elsendoj de Radio Polonia 
pere de mallongaj ondoj, oni daŭre 
povas aŭskulti ĝin pere de interreto. 
Nova juna redakcia teamo nun pretigas 
ĉiutage dudekminutan elsendon, kiun 
oni povas aŭskulti ĉe www.polskieradio.
pl/eo/. En la sekcio „Aŭskultu“ oni povas 
lanĉi la lastan elsendon; sub ĝi troviĝas 
„Arkivo de antaŭaj elsendoj“. La nova 
sistemo ebligas precizan kalkuladon 

de aŭskultantoj, tial nun des pli gravas 
subteni la elsendojn – per aŭskultado!

✪ SLOVAKIO: Dum la unua januara 
semajnofino okazis la jubilea, 25-a 
ascendo al la monto Poludnica. La 
aranĝon, kiun krom la montgrimpado 
karakterizas valoraj prelegoj kaj 
riĉa kultura kaj turisma programo, 
partoprenis okdeko da esperantistoj 
el Aŭstrio, Ĉeĥio, Israelo, Pollando, 
Slovakio, Rusio kaj Ukrainio.

✪ RADIO AKTIVA baldaŭ atingos 
kvin monatojn da daŭra elsendado 
interrete. Ĝi elsendas en Esperanto kaj 
la hispana, ĉiutage kaj dum la tuta tago. 
La programaro estas varia kaj alloga, ĝi 
daŭras inter 2 kaj 3 horojn, kaj ripetiĝas 
dum la tago. Ĝia celo estas disvastigi 
Esperanton inter la hispan-parolantoj, 
kaj esti ilo por E-asocioj (fakaj kaj 
landaj). Ĝi disaŭdigas E-muzikon, 
recenzojn de revuoj kaj libroj, diskonigas 

Regiono de Interna Mongolio. 
188p. 21cm. ISBN 7805958882. 
Abunde prinotitaj. € 8,10

S p r a c h e n p o l i t i k  u n d 
Sprachenkultur. Red. Detlev 
Blanke kaj Jürgen Scharnorst. 
B e r l i n :  G e s e l l s c h a f t  f ü r 
Interlinguistik, 2006. 216p. 
3 0 c m .  I S S N  1 4 3 2 3 5 6 7 . 
G e r m a n l i n g v a .  D e k  t r i 
kontribuaĵoj al la jara kunveno 
de la Asocio por Interlingvistiko, 
28-30 oktobro 2005. € 22,50

Tesi, la testudo. Esperanto-
Lehrbuch / Intensa lernolibro. 
Berlin: EsperantoLand, 2006 
(3-a eld.). 226p. 24cm. ISBN 
9783922570806. Ilus. Sprita 
lernolibro. Kun aparta vortaro. 
€ 23,10

Žmogus, metęs iššūkį Babeliui. 
Liudvikas Lazaris Zamenhofas. 
René Centassi, Henri Masson. El 
la franca trad. V. Rinkevičius. 

Vilnius: Eldona Instituto pri 
Sciencaj kaj Enciklopediaj 
Libroj, 2006. 262p. 23cm. ISBN 
5420015889. Bind. Litovlingva 
versio de La homo kiu defiis 
Babelon. € 15,00

NELIBROJ
Israelo: Poŝtmarko Esperanto 
1887-2007. 2006. Poŝtmarko 
kun portreto de L.L. Zamenhof 
kaj la Esperanta flago. € 0,90

Israelo: Unuataga koverto: 
120 jaroj de Esperanto. 2006. 
Kun klariga faldfolio trilingva. 
Koverto kun E-lingva teksto pri 
la vivo de L.L. Zamenhof kaj 
poŝtmarko surstampita. € 2,10

Tabuaj vortoj en mondlingvo. 
Div. Barlaston: EAB, 2006. 
Komputila kd kun prelego 
de Don Lord, poemoj de K. 
Kalocsay kaj vortaro de ne 
nepre maldecaj vortoj. € 3,60

Oratora Konkurso 
en Jokohamo
En la 92-a UK en Jokohamo denove okazos 
Oratora Konkurso por junularo. La precizaj dato 
kaj loko estos anoncitaj en la Kongresa Libro. 
Rajtos partopreni gejunuloj ĝis-30-jaraj, kiuj aliĝis al 
la UK. Partopreno estos senpaga, sed la kandidatoj 
devos skribe anonci sin minimume unu tagon antaŭ 
la konkurso al la estrarano pri kulturo s-ino Claude 
Nourmont, moonmont @ pt.lu.
La junaj oratoroj povos elekti unu el jenaj temoj:
◆  Okcidento en Oriento: akcepto kaj rezisto
◆  Kiel la reto ŝanĝas la Esperanto-movadon?
◆  Ĉu ni lernas el pasinteco?
◆  Sciencfikcio – ĉu fantazio aŭ aŭguro?

Oni devos paroli pri la elektita temo libere, sen 
antaŭpreparita teksto, sed oni tamen rajtos uzi 
memorigajn notojn. La maksimuma daŭro de 
parolado estos 10 minutoj. La paroladojn oni taksos 
el vidpunktoj enhava, lingva, stila kaj laŭ la ĝenerala 
sinteno de la kandidato kiel oratoro. La plej bonaj 
konkursantoj ricevos libropremiojn.

ˆ



1201 (3) marto 2007 ESPERANTO   671201 (3) marto 2007 ESPERANTO   67

Loke – fake – persone Oficiala informilo

Lernu kaj ĝuu Esperanton en Sunriĉa Sud-Kalifornio
La Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK)

◆  bela marborda situo, en mondfama universitato
◆  trisemajna intensa lernado de Esperanto
◆  por progresantoj ĝis akademianoj
◆  internaciaj instruistaro kaj studentaro
◆  riĉa vespera kaj semajnfina programo

NASK revenos al la okcidenta flanko 
de Usono; ĉi-foje sud-Kalifornio.   
La instruistoj pretigas dunivelan 
studprogramon, kiu emfazos la 
aktivan uzadon de Esperanto. La 
vivo kaj verkoj de William Auld 
estos la ĉefa temo de la supera kurso, 
kaj estos parto de la studprogramo 
en la meznivela kurso.

Datoj: 9-27 julio 2007.
Loko: Universitato de Kalifornio en San Diego 
(UCSD).
Instruistoj: d-ro Paul Gubbins (Britio) kaj Lee Miller 
(Usono).

Kotizoj: loĝado en unulita ĉambro 
kun manĝoj, US$1160; kurskotizo 
US$1160.
Stipendioj haveblas.
Por pl iaj  informoj:  http ://
esperanto.org/nask aŭ skribu al la 
kunordiganto: Ellen M. Eddy, 11736 
Scott Creek Drive SW, Olympia 
WA 98512; tel. (360) 754-4563; 
retpoŝto eddyellen@aol.com

Datoj:
Loko:
(UCSD).
Instruistoj
(Usono).

PATRONOJ DE TEJO
Argentino: R. Calógero. Aŭstralio: 
H. Green. Belgio: G. Maertens, A. J. 
Mechelynck, S. De Weerd. Danio: S. 
D. Hazard. Finnlando: K. Hautamäki, 
A. Kyttä, M. Laamanen, A. Karkiainen, 
S. Mynttinen, T. Oittinen, R. Pyhälä, 
P. Saarinen. Germanio: N. Caragea, R. 
Makabe, H. Schindler, J. Zimmermann. 
Irlando: C. Fettes. Italio: G. Polerani, 
G. Zanoli. Luksemburgio: J. S. Meyer. 
Nederlando: M. Massar-van Diepen,  
F. J. Pieterson-Kruger, A . P. M. 
Witkam.

SOCIETO ZAMENHOF
Argentino: R. Calógero. Aŭstralio: K. 
Enderby, J. Regal. Aŭstrio: S. Stamm. 
Belgio: G. Maertens, S. De Weerd. 
Brazilo: J. D. Pinto. Britio: J. Wells. 
Danio: Else & Ejnar Hjorth, K. E. 
Jensen, B. Nielsen. Finnlando: K. 
Hautamäki, S. Mynttinen. Francio: 
A. Albault, L. Marin. Germanio: R. 
Makabe, H. Schindler. Hispanio: R. & 
L. Hernández. Japanio: K. Kikusima, 
G. Pompilio, N. Sakurai, K. & N. Syôzi. 
Kanado: S. T. Norvell. Luksemburgio: 
B. Moon, C. Nourmont. Nederlando: 
G. A. M. van Bergeijk, E. C. Klaver, M. 

Massar-van Diepen, 
J. Moonen, N. Overwater, 
G. Peet, S. van Westrhenen. Norvegio: 
T. Kaŭkami-Nielsen. Svedio: S. Fritz, 
M. Häggström, L. Holmlund, H. 
Lindros. Usono: A. Casey, J. Edwards, 
H. Tonkin.

DONACOJ
Ĝis la 1-a de februaro 2007
Konto Afriko: Britio: J. Bunting 
222,88. Nederlando: C. & R. Bossong 
25,00. Sumo ĉi-jara: 247,88.

Fondaĵo Canuto: Britio: G. Sutton 
141,16. Finnlando: J. Pietiläinen 50,00. 
Nederlando: A. E. Moerbeek-Prins 
50,00. Usono: Ĵ. Amis 100,00. Sumo 
ĉi-jara: 341,16.

Triamonda Kongresa Fondaĵo: 
B e l g i o :  F.  Wi t d o e c k t  5 0 0 , 0 0 . 
Nederlando: A. Bakker-ten Hagen 
500,00. Svislando: M. Grosjean 500,00. 
Sumo ĉi-jara: 1500,00.

Domrenovigo: Nederlando: W. 
Akkerman 16,00. Sumo ĉi-jara : 
16,00.

Ĝenerala kaso: Usono: A. C. Boschen 
2303,26. Sumo ĉi-jara: 2303,26.

Kongresa statistiko
Ĝis la 13-a de februaro aliĝis al 
la 92-a Universala Kongreso en 
Jokohamo (4-11 aŭgusto 2007) 
1377 kongresanoj el 52 landoj.

Pli ol duonon el ili, 794, liveris 
Japanio. Aliaj landoj ĉe la pinto 
de la statistiko estis Korea Resp. 

(68), Francio (56), Germanio 
(51), Litovio (34), Ĉinio (29), 
Italio (26), Nederlando (25), 

Pollando (24), Britio kaj Usono 
(po 19), Svedio (18), Brazilo (16), 

Bulgario kaj Rusio (po 15). 

esperantistajn kulturajn eventojn, 
havas programeron por infanoj kaj  
gelernantoj, jen per radio-kursoj, jen per 
informado pri la historio de Esperanto 
kaj la movado, jen per aliaj specifaj 
programeroj. Radio Aktiva invitas 
E-asociojn profiti la eblon havi propran 
senpagan spacon en la programo; 
ankaŭ reklamadon de E-entreprenoj aŭ 
iniciatoj, ĉu komercaj, ĉu senprofitaj: 
http://radioaktiva.esperanto.org.uy.

ˆ

Kongresa statistiko
Ĝis la 13-a de februaro aliĝis al 
la 92-a Universala Kongreso en 
Jokohamo (4-11 aŭgusto 2007) 
1377 kongresanoj el 52 landoj.

Pli ol duonon el ili, 794, liveris 
Japanio. Aliaj landoj ĉe la pinto 
de la statistiko estis Korea Resp. 

(68), Francio (56), Germanio 
(51), Litovio (34), Ĉinio (29), 
Italio (26), Nederlando (25), 

Pollando (24), Britio kaj Usono 
(po 19), Svedio (18), Brazilo (16), 

Bulgario kaj Rusio (po 15). 
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Jarfina indekso

Tra la mondo

Post la tralego  de „Eksperimento en rusa mezlernejo” de Svetlana Miroŝniĉenko en Esperanto 
No 1198 (decembro 2006) ankaŭ mi decidis rakonti pri nia modesta sperto sur la sama kampo. 
Post la tralego  de „Eksperimento en rusa mezlernejo” de Svetlana Miroŝniĉenko en Esperanto

Sukcesa eksperimento en rusa lernejo 

En mezlernejo n-ro 100 de la urbo Iĵevsk (Rusio) 
Esperanto estas instruata ekde 2001. Dum la 
lernojaro 2001 – 2002 ĝi estis instruata al lernantoj 

de la 3-a klaso kaj al la pli aĝaj. La sekvan jaron naskiĝis 
la ideo instrui la internacian lingvon al lernantoj de la 
2-a klaso. Tiel okazis, ke ekde la pasinta jaro Esperanto 
estas instruata al 7-jaraj etuloj, kiuj tuj elmontris grandan 
intereson kaj kapablon lerni nian lingvon. Pli ol duono el 
tiuj lernantoj ĉi-jare daŭrigas lerni ĝin. Samjare ili komencis 
lerni kiel devigan studobjekton la anglan lingvon, kaj tiuj 
lernantoj, kiuj konas Esperanton, lernas la anglan lingvon 
kun pli granda deziro kaj pli progresas kompare kun tiuj, 
kiuj ne lernis Esperanton.

Evidentiĝis interesa fenomeno. Multaj infanoj enirintaj la 
1-an klason ne sciis legi nek skribi en sia gepatra (la rusa) 
lingvo. Do ili samtempe lernis fari tion kaj en la gepatra 
lingvo, kaj en Esperanto. Fakte okazis ke la alfabeton de 
Esperanto ili ellernis pli frue ol tiun de la rusa lingvo.

La infanoj lernas Esperanton kun granda plezuro, ĉar 
la lecionoj pasas interese pro tio, ke laŭ la programo estas 
lernataj kantoj kaj versoj, kiuj poste iĝas programeroj en 
festaj koncertoj. La lernantoj tre ŝatas kanti kaj deklami 
parkere versaĵojn.

Estas kompilitaj programoj por lernantoj de la 1-a kaj 
2-a klasoj (triŝtupa – daŭras tri jarojn), por lernantoj de la 
5-a kaj 6-a klasoj (triŝtupa) kaj por lernantoj de la 9-a kaj 
10-a klasoj (duŝtupa – daŭras du jarojn). Ĉiuj programoj 
antaŭvidas okupojn pri Esperanto po du horojn semajne.

En la lernejo estas tradicio aranĝi lecionojn de la angla 
lingvo kun elementoj de Esperanto kaj tiujn de Esperanto 
kun elementoj de la angla lingvo. La lernantoj dum tiuj 
lecionoj informiĝas pri komunaj trajtoj de la du lingvoj kaj 
pri ties distingoj. Tio elvokas intereson pri la lingvoj. Aparte 
entuziasme aktivas dum la lecionoj la lernantoj, kiuj scias 
Esperanton.

En la lernejo dum gravaj festaj tagoj estas aranĝataj 
koncertoj kun programeroj en kvar lingvoj: en la angla, 
franca, germana kaj Esperanto.

Esperantistoj de nia lernejo regule renkontiĝas kun 
membroj de la Klubo de Internacia Amikeco, kiu funkcias 
ĉe Palaco de Junulara Kreado. La renkontoj okazas kutime 
en decembro dum Esperanto-semajno kaj en februaro dum 
la tradicia Internacia Semajno de Amikeco. Niaj geknaboj 
rakontas pri Esperanto kaj la Esperanto-movado kaj prezentas 
koncerton. Por tiuj renkontoj ĉiam estas invitataj lernantoj 
el aliaj lernejoj de la urbo. Lernantoj-esperantistoj kaj ilia 
instruisto estis kelkfoje intervjuataj per televido kaj radio.

Dum someraj tendaroj okazigataj en la lernejo funkcias 
Esperanto-kurso por 7/8-jaraj infanoj, kiuj dum la tendar-
periodo (24 tagoj) sukcesas ellerni du kantojn, tri versaĵojn 
kaj spertiĝas iom paroli en Esperanto. Rezulte la kursanoj 
en la sekva lernojaro iĝas ŝatantoj de Esperanto kaj diligente 
lernas ĝin. La programo de la E-kurso por somera tendaro 
titolita Ni konatiĝas kun la mondo estis alte aprezita de la 
urba departemento pri klerigado.

Multaj lernantoj ŝatas kaj kapablas verki fabelojn. Kelkaj el 
ili partoprenis en Internacia Fabelkonkurso, 
kiun ĉiujare organizas Päätalo-Instituto en 
Taivalkoski (Finnlando). En la jaroj 2003, 
2004 kaj 2005 niaj lernantoj gajnis premiojn. 
Jaroslav Vorobjov, gajninta la ĉefan premion 
en 2003, partoprenis en la tutlanda projekto 
“Talentaj infanoj de Rusio”. 

Dum la pasintaj kvin jaroj instruistoj pri 
la angla, franca kaj germana lingvoj reale 
eksentis la utilon de instruado de Esperanto 
en nia lernejo. Ili unuanime deklaras, ke 
Esperanto estas bezonata studobjekto, ĉar 
la lernantoj, kiuj antaŭe studis Esperanton, 
pli bone sukcesas en studado de fremdaj 
lingvoj. Kaj la tuta pedagogia kolektivo de 
la lernejo esprimas la opinion, ke Esperanto 
estu plu instruata en la lernejo. 

 Bronislav Ĉupin
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Jarfina indekso

Tra la mondo

En la Pedagogia fakultato 
de  Univer s i t ato  M a s ar yk 
e n  B r n o ,  Ĉ e ĥ i o ,  a n t a ŭ 
Kristnasko 59 gestudentoj 
finis per studkontrolo  la 
studobjekton „E1“ (E-kurso 
por komencantoj). 

La instruado okazis laŭ la kurso 
Mazi en Gondolando, tri horojn 
semajne en du grupoj, kaj por ĉiu 

semajno la studentoj ricevis hejmtaskon, 
konversacian temon, kiu parte rilatis al 
la lernata leciono. Por la studkontrolo 
oni ricevis la taskon prepari mallongan 
rakontadon „Vidindaĵoj kaj memorindaĵoj 
de via loĝloko kaj ĝia ĉirkaŭaĵo. Estu 
ĉiĉerono por via eksterlanda gasto“. Dum 
la studkontrolo (sur la foto) estis uzata 
la interaktiva testo el edukado.net Mia 
amiko lernas. Dudeko el la studentoj ĝis 
nun registriĝis por daŭriga kurso „E2“ 
dum printempa semestro. Ĉi tiu sukceso 
eble estos la lasta, ĉar venontjare Esperanto 

Ĉu la lasta kurso en ĉeĥa universitato?

La 1-an Niĝerian Esperanto-Kongreson (15-17 
dec 2006) partoprenis 48 personoj el Niĝerio, 
Togolando, Benino kaj Nederlando.

La unuan tagon okazis rektmetoda kurso de Esperanto 
fare de Seraphin A. Ahmed kaj interkona vespero/ 
Zamenhof-festo, dum kiu la gekongresanoj prezentis 

sin kaj interkonatiĝis. La historion de Zamenhof kaj Esperanto 
prezentis Ayo Petro Hunyinsude, Francis Agbenou, François 
Hounsounou, Adjé Adjévi, Latiffu Gbadamasi kaj Juri 
Smolders el Nederlando.

La duan tagon okazis la inaŭgura ceremonio. Alhaji 
Sikiru entuziasme deklaris la kongreson malfermita. Sekvis  
salutparoloj de reprezentantoj el diversaj landoj; Adjé Adjévi 
(Togolando), Latifou Gbadamasi (prezidanto de BEF, Benino), 
Juri Smolders (Nederlando) kaj la reprezentanto de TEJO 
en Afriko François Hounsounou. Estis legitaj salutmesaĝoj 
de Agnes Geelen el Belgio, Japhet Bayori, la prezidanto de 
Burundia Esperanto-Movado, Gerhard Hirschmann, la 
plenum-direktoro pri mondcivitaneco (fako Esperanto), 
Doumegnon Koffi kaj Agbolo Didier el Togolando, Prince 
Henriko, Jean Codjo kaj Renato Corsetti.

Dum la demanda kaj responda sekcio novuloj eksciis 
multon pri Esperanto kaj ĝiaj celoj, kaj la debato pri la 
kongresa temo Memstariĝo de la Niĝeria Esperanto-Movado 

La 1-an Niĝerian Esperanto-Kongreson (15-17 

Niĝerianoj kongresis

Ĉu la lasta kurso en ĉeĥa universitato?Ĉu la lasta kurso en ĉeĥa universitato?

Sukcesa eksperimento en rusa lernejo 

estos forstrekita el la studprogramo de 
la fakultato. Problemo estas, ke ne estas 
katedro, kiu povus transpreni garantion 
super la studobjektoj. Ĝis nun la garantion 
havis Katedro de sociala pedagogio, sed 
la ĉefo ne plu volas ĝian daŭrigon kaj 
eĉ decidis nuligi la studobjekton „E3“ 
(dumferia konversacia kurso en Somera 
Esperanto-Tendaro ĉe Lančov, Ĉeĥio). 
Studentoj , kiuj deziros, partoprenos, sed 
ne ricevos kreditojn. Al lingvaj katedroj 
ne eblas aldoni Esperanton. Plej konvene 
ĝi povus esti sub tutuniversitata Centro de 

montris, ke la niĝeria movado por tio ankoraŭ ne maturiĝis. 
François proponis ke verkado en naciaj lingvoj kaj vendado 
de Esperantaj materialoj povus helpi havigi financojn al la 
asocio. Membrokotizojn sugestis Monday kaj Ayo. Francis 
opiniis ke se esperantistoj el kaj ekster Afriko helpus subteni 
projektojn pri muziko, komerco, bredado ktp, tio helpus 
financi la Esperanto-movadon en Afriko.

La debatoj rezultigis agadplanon por la venonta jaro, el 
kiu menciindas varbado de novaj kaj kuraĝigo de malnovaj 
esperantistoj, praktikado de Esperanto per aranĝoj kaj 
observado de internaciaj kaj naciaj tagoj, seminarioj kaj 
kongresoj. Post la dua kurso, kiun gvidis Francis Agbenou, 
okazis ĝenerala asembleo kun interŝanĝo de ideoj pri kluba 
kaj landa agado, kaj kvizo. 

La trian tagon okazis la ferma ceremonio kun kongresaj 
raporto kaj rezolucio, legataj de Ahmed Seraphin, kaj komuna 
fotado (sur la supra foto).

Ahmed S. A. kaj Moses Opa G.

montris, ke la niĝeria movado por tio ankoraŭ ne maturiĝis. 
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Lingva Instruado, sed tie oni instruas nur 
„grandajn lingvojn“. En la Filozofia fakultato 
estas instruataj ankaŭ minoritataj lingvoj, 
sed Esperanton oni ne volas aldoni. En la 
aŭtuna semestro mi instruas en Esperanto 
(!) la studobjekton Klerigkibernetiko por 
tiuj, kiuj trapasis almenaŭ E1 kaj E2. Mi 
provos aldoni por la sekva semestro la 
studobjekton Klerigkibernetiko 1, kiu estus 
lingva preparo por Klerigkibernetiko kaj 
parte anstataŭus la kursojn E1 kaj E2. Sed 
mi ne certas, ĉu mi sukcesos.       
             Josef Vojáček
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forpasoj

Anoncetoj
Unu vorto = 1 internacia rpk (€ 0,89).
Ni ne respondecas pri la enhavo. Ripeto ne rajtigas rabaton. 
Pri korespondpetoj zorgas ankaŭ Koresponda Servo 
Mondskala, B.P.6, FR-55000 Longeville-en-Barrois, Francio, 
www.multimania.com/kosomo.

500 div. Esperanto-stampoj, Esperanto-pm. Ofertolisto 
kontraŭ neuzitaj pm je la valoro de 1 EUR. Interŝanĝe de pm 
mi donas Germanion o kaj Iranon **. Neussner, DE-37284 
Waldkappel, Germanio.
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Oldřich Antoš (1933-2006), em. 
fervoja inspektoro, mortis en 
novembro en Děčín (Ĉeĥa Resp.), 
kie li estis delegito kaj fakdelegito 
pri fervojoj kaj kristanismo.

Liisa Bergman  (1933-2007 
forpasis la 11-an de januaro en 
Vantaa (Finnlando). Ŝi fidele 
apogis la movadon kiel membro 
de Societo Zamenhof kaj patrono 
de TEJO. 

Eric Castell (1926-2006), mortis 
en februaro en Tengsryd (Svedio). 
Li membris en Societo Zamenhof 
kaj iam kontribuis al Esperanto-
gazetoj i.a. per krucenigmoj. 

Josep Ferrer i Manyá (1931-
2007), fakdelegito pri stenografio, 
forpasis la 26-an de januaro en 
Barcelono, kie li aktivadis en la 
kataluna Esperanto-movado, ĉefe 
pri instruado. 

William Gilbert (1912-2006) 
forpasis la 20-an de oktobro en 
Tours (Francio). Unue adepto 
de Occidental kaj ano de ĝia 
senato, komence de la 50-aj jaroj 
li konvinkiĝis pri la plitaŭgeco 
de Esperanto. En 1962 aperis lia 
grava verko Planlingvaj problemoj: 
Esperanto kaj naturalismo. Li 
estis longe ĝenerala sekretario, 
poste vicprezidanto de Mondpaca 
Esperantista Movado.

Dez Hackett (1918-2007) forpasis 
la 21-an de januaro en Toronto. 
Li estis membro de UEA ekde 
1947. Dum kelkaj jaroj sekretario 
de Esperanto-klubo de Toronto, 
en 1958 li iniciatis la refondon 
de Kanada Esperanto-Asocio, 
malaperinta en 1941 pro la dua 
mondmilito. Li servis kiel la unua 
sekretario de KEA, poste kiel 
vicprezidanto. Li estis ĉefdelegito 
de UEA 1954-1984 kaj membro de 
Societo Zamenhof.

Hirose Yasumi (1925-2007), 
prez idanto  de  O omoto kaj 
honora prezidanto de Universala 
Homama Asocio, forpasis la 17-
an de januaro en Kioto. Li estis 
la patro de la Majstrino Deguĉi 

Kurenai, la 5-a Spirita Gvidantino 
de Oomoto. 

René Llech-Walter (1906-2007), 
dojeno de la Delegita Reto, 
forpasis la 24-an de januaro en 
Perpignan (Francio). Ekde 1932 ĝis 
sia morto li estis delegito. Li estis 
estrarano de UEA 1955-1964 kaj 
prezidanto de Unuiĝo Franca por 
Esperanto 1957-1967, kiu poste 
elektis lin honora prezidanto. 
Li estis dumviva membro de 
UEA kaj de Internacia Katolika 
Unuiĝo Esperantitsta. Llech-
Walter estis konata kultur-aganto 
inter katalunoj en Francio. En 
1982 la franca edukministerio 
rekonis lian aktivadon per sia 
plej grava distingo, la rango de 
Komandoro en la Ordeno de 
Akademiaj Palmoj. Ĉambro en la 
Centra Oficejo portas lian nomon 
memore al lia kontribuo por aĉeti 
la domon de UEA komence de la 
60-aj jaroj. 

Josef Petera (1948-2006), mortis 
la 1-an de oktobro en Dvůr 
Králové nad Labem (Ĉeĥa Resp.). 
Li estis delegito kaj fakdelegito 
pri ĉiĉeronado, komunismo kaj 
medicino.

D-ro Jan Pióro  (1926-2005) 
forpasis en Piastów (Pollando), 
kie li estis delegito kaj fakdelegito 
pri kemio. Li okupiĝis precipe pri 
la kemia nomenklaturo kaj multe 
eldonis, i.a. Fundamento de kemia 
nomenklaturo (1986), Semiotiko 
(1996), Ekesto de Esperanta kemia 
nomenklaturo (2001) kaj Kemia 
internacia vortaro (2002). Li 
eldonis ankaŭ verkojn de sia 
patrino, la Esperanta verkistino 
Julia Pióro. 

Erich Seidemann (1908-2006), 

forpasoj

Krucenigmo

fakdelegito pri historio, mortis 
la 19-an de oktobro en Dresden 
(Germanio). Inter la mondmilitoj 
li instruis Esperanton al infanoj 
per teatraĵo verkita de li laŭ  
Ĉirkaŭ la mondo en 80 tagoj de 
Verne. Fine de la 30-aj jaroj li estis 
ankaŭ sekretario de la germana 
komunisto, poste socialdemokrata 
politikisto Herbert Wehner. Post 
la milito li rilatis kun la lingvisto 
Victor Klemperer.  

Ray Smith (1914-2006) forpasis 
en Worcester (Britio), kie li estis 
delegito.

Mark (Mordeĥaj) Steinberg 
(1914-2006), la plej maljuna e-isto 
en Israelo, kien li enmigris el 
Pollando en 1957, forpasis la 
6-an de aŭgusto. Jam 14-jara li 
komencis ĵurnalistan karieron 
kiel reportero por jida gazeto, kaj 
samtempe lernis E-on. Pro jidaj 
kaj hebreaj libroj kaj artikoloj, en 
kiuj li ofte priskribis sian ligitecon 
al E-o, li ricevis du literaturajn 
premiojn. Li estis fakdelegito pri 
la jida kaj landa reprezentanto 
de Tutmonda E-ista Vegetarana 
Asocio. 

Ernő Szőke (1921-2007) mortis 
la 13-an de januaro en Oradea 
(Rumanio). Li ŝatis versi en pluraj 
lingvoj, sed liaj poemoj restis 
konataj nur inter familianoj kaj 
amikoj.

Hugo Wöstemeyer (1925-2006), 
mortis la 17-an de decembro 

en  Verl  (G er manio) ,  k ie  l i 
estis longtempa delegito kaj 
fakdelegito pri internacia junulara 
interŝanĝo.

D-ro Yamazoe Saburoo (1908-
2007), forpasis la 15-an de januaro 
en Maebasi (Japanio). Li estis 
biokemiisto kaj profesoro pri 
medicino. Esperantisto de 1928, 
li estis dumviva membro de 
Japana Esperanto-Instituo kaj 
prezidanto de Japana Esperanta 
Medicina Asocio. Yamazoe estis 
ĝenerala sekretario de Universala 
Medicina Esperanto-Asocio 1970-
1989; ĉefredaktoro de Medicina 
Internacia Revuo 1976-1993 kaj 
kasisto de UMEA 1976-2000. 
Krom fakaj artikoloj, li aŭtoris 
du ampleksajn vortarojn: Angla-
Esperanta Medicina Terminaro 
(2001) kaj  Esperanta-Angla 
Medicina Terminaro (2006). En 
1980 li ricevis premion de la japana 
registaro, en 1996 la Premion 
Ossaka de Japana Esperanto-
Instituto kaj en 1998 li fariĝis 
Honora Membro de UEA.
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Journal of the Center for Research and
Documentation of World Language Problems

La problemoj. La solvoj.
La rolo de planado

en la homa komunikado.
Kaj la kontribuo de Esperanto.

Redaktas: Humphrey Tonkin,
Frank Nuessel, Mark Fettes.

Eldonas: John Benjamins, P.O. Box 52519,
Amsteldijk 44, NL-1007 HA Amsterdam.

Aperas trifoje jare.
Individua abono:   70,00 eüroj
Institucia abono: 184,00 eüroj

Abonu pere de la Libroservo de UEA.

Ekde la 1-a de januaro
la prezoj de dekoj da
titoloj en la UEA-Libroservo
malalti©is. Inter ili ankaü
la çi-suba titolo.

La Libroservo de UEA peras
preskaü 40 E-perioda∆ojn
diverstemajn, diverslandajn.
Abonante ilin vi subtenas kaj
iliajn eldonantojn kaj UEA.
Kompleta listo aperas en la
novembra numero de Esperanto
kaj estas konsultebla en
nia reta katalogo
http://katalogo.uea.org/
index.php?st=abonoj ,
kie vi povas ankaü aboni ilin.

Fonda∆o Canuto
Multaj arde deziras membri©i en UEA,
sed ne çiuj povas. Via donaco al Fonda∆o
Canuto helpos nin teni la kontaktojn kun
tiuj kiuj suferas pro transpagaj baroj.
Antaüdankon pro via solidareco!

Societo

En 2006 141 esperantistoj subtenis
la agadon de UEA per ali©o al

Societo Zamenhof
Ali©u ankaü vi al tiu klubo de

mecenatoj de UEA! Vi ricevos leterojn
de la prezidanto de UEA, inviton
al akcepto en UK kaj specialan
donaceton. La kotizon (duoblo
de MA por via lando) vi povas pagi
al via peranto aü rekte al UEA.

Sed homoj
kun homoj.
Universalaj
Kongresoj
de Esperanto
1905-2005.
Ziko Marcus
Sikosek.
Rotterdam:
UEA, 197p.
24cm. Ilustrita
rigardo super
la çefa kaj plej
granda regula
renkonti©o de
esperantistoj.
Novaj prezoj:
e22,50 (bind.),
e16,50 (broß.)
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FURORAÔOJ

Çe la Libroservo de UEA, triona rabato ekde tri ekzempleroj de la sama titolo.

Pasporta servo 2006. La listo
de gastigantoj de TEJO. Kun
mapoj kaj 1 320 adresoj en 92
landoj. Rotterdam: TEJO, 2005.
186p. 16cm. e15,00.

Konciza etimologia vortaro.
André Cherpillod. La etimo-
logio de pli ol 15 000 Esperantaj
vortoj, kun parencaj etimoj en
pluraj lingvoj. Çiuj fremdlingvaj
vortoj skribitaj en la alfabeto
de la koncerna lingvo. Rotter-
dam: UEA, 2003. 503p. 22 cm.
Bind. e24,90.

Pocket Esperanto Dictionary.
English-Esperanto Esperanto-
English. Andrew McLinen. Pli
ol 70 000 vortoj kaj esprimoj.
Rotterdam: UEA, 2001 (2a
eld). 8+406p. 16cm. e15,00.

Voja©o en Esperanto-lando.
Boris Kolker. Krestomatia gvid-
libro al la Esperanta kulturo kun
ekzercoj, por memlerno aü
grupo. Rotterdam: UEA, 2005
(3a eld). 280p. 24cm. e18,00.

Andrew McLinen
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Lumo, mallumo kaj kelkaj
memoroj. Marjorie Boulton.
Prelego farita en la Malferma
Tago de la Centra Oficejo de
UEA la 27an de novembro
2004, kiam la aütorino ricevis
la Premion Onisaburo Degu-
çi. Rotterdam: UEA, 2005.
16p. 21cm. e1,80.

Etimologia vortaro de la pro-
praj nomoj. André Cherpillod.
La etimologio de pli ol 4 300
nomoj geografiaj, religiaj, per-
sonaj, dinastiaj kaj multaj aliaj.
Çiuj fremdlingvaj vortoj skribitaj
en la alfabeto de la koncerna
lingvo. Rotterdam: UEA, 2005.
x + 227p. 21cm. e19,50.

Saluton! Audrey Childs-Mee.
Rektmetoda lernolibro por
memlernantoj, sed taüga an-
kaü por kursoj. Kun ßlosilo por
la ekzercoj kaj kun indeksoj.
Rotterdam: UEA, 2002 (7a eld).
194+40p. 21cm. e10,80.

Lingvo kaj popolo. Humphrey
Tonkin. Prelegaro. De lingvo
kaj ©ia rolo ©is esploroj kaj
estonteco, tra lingvopolitiko,
lingvokultivado, eksteraj rilatoj,
strukturoj k.a. Rotterdam: UEA,
2006. 159p. 21cm. e14,10.
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