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Estimataj kaj karaj geesperantistoj,

	 Bjelovar	 estas	 la	 ĉefurbo	 kaj	
sidejo de la Departemento Bjelovar-
Bilogora	kaj	Diocezo	Bjelovar-Križevci.	
Fondita de la imperiestrino Maria 
Theresia	 en	 1756,	 Bjelovar	 ĉiam	
apartenis	 al	 Mez-Eŭropo	 pro	 siaj	
kulturo,	religio,	tradicio	kaj	vivkutimoj.	
Nuntempe	en	 la	urbo	vivas	 iom	pli	ol	
40.000	loĝantoj.	Ĝi	estis	la	unua	kroata	
urbo,	 kiu	 ricevis	 la	 BFC-atestilon	 kiel	
medio	 favora	 al	 entreprenistoj,	 kaj	 la	
magazino	“Forbes”	proklamis	ĝin	unu	
el	 la	dek	plej	dezirindaj	urboj	por	vivi	
kaj	labori	en	Kroatio.	Bjelovar	sukcese	evoluigas	sian	vizion,	en	kiu	ĝi	volas	
esti	loko	kun	sukcesa	produktado,	novaj	teknologioj	kaj	tutviva	edukado,	kaj	
samtempe	loko	de	turismo,	sano,	kulturo	kaj	sporto.
	 Mi	 rememorigas	 vin,	 ke	 en	2011	 en	Bjelovar	okazis	 la	 tre	 sukcesa	
9-a	 kongreso	 de	 kroataj	 esperantistoj.	 Tiujare	 ni	 festis	 la	 centjariĝon	 de	
la	 traduko	de	“La	trezoro	de	 l’	oraĵisto”,	 la	romano	de	August	Šenoa,	kiun	
Esperantigis	Bjelovarano	Fran	Kolar	Krom.	En	2017	Bjelovar	solenos	la	108-
an	datrevenon	de	la	Esperanto-societo,	fondita	en	1909.	Pro	tio	mi	tre	ĝojus,	
ke	ĝuste	Bjelovaron	vi	elektis	por	la	kultura	festivalo	INTER-FEST.
	 En	Bjelovar	vivas	bonaj,	laboremaj	kaj	noblaj	homoj.	Ni	deziras	kaj	
scipovas	 esti	 bonaj	 gastigantoj.	 Agrable	 kunvenante	 en	 nia	 urbo,	 vi	 certe	
trovos	multajn	interesaĵojn	kaj	vidindaĵojn.
	 Tutkore	mi	invitas	vin	al	nia	pura,	ordema	kaj	verda	urbo.
	 Dankon	kaj	bonvenon	al	Bjelovar!

La	urbestro	de	Bjelovar
Antun Korušec, diplomita politologo
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Bonvenigo de la urbestro
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Bonvenigo de la departementestro

Estimataj gastoj de la Departemento 
Bjelovar-Bilogora,
 
	 La	 Departemento	 Bjelovar-
Bilogora	 estas	 unu	 el	 ok	 historiaj	
departementoj,	 kiuj	 heredis	 la	
identecon de la kroata popolo en la meza 
parto	 de	 kontinenta	 Kroatio.	 En	 tiu	
regiono	 kulturaj	 monumentoj	 atestas	
pri	 la	 vivo	 ankoraŭ	 en	paleolitiko.	En	
la	malkvietega	mezepoko	 la	 loĝantaro	
defendis	ĝin	kontraŭ	Turkoj,	kaj	atestis	
la	formiĝon	de	civila	Kroatio.	Ne	gravas	
ĉu	 ni	 parolas	 pri	 Bilogoro,	Moslavino	
aŭ	 Papuko,	 kiuj	 estas	 konsistigaj	
partoj	de	la	Departemento,	la	agrikultura	produktado	ĉie	estas	la	bazo	de	la	
ekonomio.	Nia	Departemento	okupas	la	trian	lokon	en	Respubliko	Kroatio	
laŭ	valoro	de	sia	produktado.	Rezulte	de	la	enradikiĝinta	agrikultura	tradicio,	
foiroj	en	ĉi	tiu	regiono	okazadas	dum	multaj	jarcentoj.	La	historian	tradicion	
de	foiroj	ni	transformis	al	nuntempe	unika	kaj	specialigita	agrikultura	foiro.	
Plimultiĝas	 ekonomiaj	 aranĝoj,	 per	 kiuj	 ni	 daŭrigas	 la	 tradicion,	 kaj	 la	
nematerian	heredaĵon	ni	diskonigas	per	 aro	da	kulturaj	manifestacioj.	En	
la	Departemento	Bjelovar-Bilogora	vivas	preskaŭ	 120.000	 loĝantoj	 (laŭ	 la	
censo	de	2001).	Averaĝe	je	unu	kvadratkilometro	loĝas	nur	45	homoj.	Pro	
tio	 restas	 sufiĉe	da	 spaco	por	 ĉiuj,	 kiuj	 rekonas	nin	kiel	 „sian	 ŝancon“.	Ni	
bonvenigos	ankaŭ	la	esperantistan	kulturan	festivalon,	kaj	ni	malfermos	la	
pordon	de	la	Departemento	Bjelovar-Bilogora	al	vi!	Ni	montros	al	vi	niajn	
plej	valorajn	vidindaĵojn,	pro	kiuj	ni	fieras,	kaj	kiuj	faras	nin	unikaj.	Ĉion	ĉi	
ni	volonte	dividos	kun	vi,	kaj	kun	ĉiuj	aliaj,	kiuj	trovos	intereson	por	gaste	
viziti	nin.
	 Bonvenon	en	la	Departementon	Bjelovar-Bilogora!

La	departementestro
Damir Bajs,	diplomita	juristo
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Pri la Festivalo

 INTER-FEST	 celas	 fariĝi	 rekonata	 eŭropa	 Esperanto-aranĝo	 kun	
vasta	gamo	de	programoj,	kiuj	al	neesperantista	medio	prezentos	praktikan	
uzeblon	de	Esperanto	kaj	pere	de	tio	instigos	ĝian	lernadon	kaj	instruadon.

	 INTER-FEST	 volas	 kuraĝigi	 la	 Esperantan	 kulturkreadon	 kaj	 levi	
la	 prestiĝon	de	Esperanto	 en	 la	 kultura	 kampo.	La	programoj	 de	 INTER-
FEST	 inkluzivos	 diversajn	 branĉojn	 de	 literaturo,	 teatro,	 muziko,	 filmo,	
sporto,	 klerigo,	 lingvolernado,	 interkultura	 interŝanĝo,	 turi-smo	 kaj	 aliaj	
aktivecoj,	kiuj	efektiviĝos	per	prelegoj,	diskutrondoj,	seminarioj,	koncertoj,	
prezentaĵoj,	kon-kursoj,	sportaj	eventoj,	kolokvoj,	ekspozicioj	k.t.p.

	 INTER-FEST	estas	organizata	de	kvar	kroatiaj	Esperanto-societoj.	La	
ĉefa	organizanto	estas	Bjelovara	Esperantista	Societo	(BES),	kiun	plenforte	
apogas	Unuiĝo	de	Zagrebaj	Esperantistoj	(UZE)	kaj	Unuiĝo	de	Prelegantoj	
de	Esperanto	(UZE)	el	Zagrebo	kaj	Dokumenta	Esperanto-Centro	(DEC)	el	
Đurđevac.

	 Sian	plenan	apogon	en	formo	de	aŭspicio,	financado	kaj	multflanka	
konkreta	 helpo	 en	 la	 organizado	 donis	 Urbo	 Bjelovar	 kaj	 Departemento	
Bjelovar-Bilogora	kun	la	"malnovaj"	amikoj,	la	urbestro	Antun	Korušec,	kaj	
la	departementestro	Damir	Bajs.

	 Dezirante	al	vi	plifaciligi	trovadon	de	necesaj	informoj	pri	INTER-
FEST	 kaj	 plismipligi	 la	 kontaktadon	 kun	 la	 organizantoj,	 ni	 disponigas	 al	
vi	 tute	 novajn	 kaj	 freŝajn	 retpaĝojn,	 kiujn	 de	 tempo	 al	 tempo	 bonvolu	
konsulti,	ĉar	tie	vi	trovos	amason	da	necesaj	informoj,	kiuj	povus	instigi	vian	
scivolemon	kaj	sproni	vian	intereson	por	viziti	nin	kaj	partopreni	la	aranĝon.

http://www.esperanto-bjelovar.hr/
http://www.esperanto-bjelovar.hr/festival/index.html
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Pri la festivala lando

Oficiala nomo:	Republika	Hrvatska	(Respubliko	Kroatio)
Sendependa ŝtato:	ekde	la	25-a	de	junio	1991.

Membro de Unuiĝintaj Nacioj:	ekde	la	22-a	de	majo	1992.
Membro de Eŭropa Unio:	ekde	la	1-a	de	julio	2013.
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Pri la festivala lando

 Loĝantaro kaj areo:	 	 Laŭ	 la	 censo	 de	 2011	 en	 Kroatio	 vivis	
4.284.889	homoj,	 el	 kio	90,42	%	estis	 kroatoj	 kaj	 laŭ	 la	 konfesio	86,28%	
estis	romkatolikoj.	Ĝia	areo	okupas	56.542	kvadrat-kilometrojn.

 Valuto:	 Kroatio	 ankoraŭ	 ne	 troviĝas	 en	 eŭro-zono,	 kaj	 ĝia	 nacia	
valuto	estas	kunao	(nacilingve:	kuna, kodo: HRK),	kiu	konsistas	el	100	lipaoj 
(nacilingve:	lipa).	Unu	kunao	valoras	proksimume	0,14	eŭrojn.	Atentu,	ĉar	
en	vendejoj	oni	ne	akceptas	aliajn	valutojn,	sed	oni	povas	pagi	nur	per	kunaoj	
aŭ	bankaj	kredit-	aŭ	debit-kartoj.
	 En	1997	Kroatio	eldonis	25-kunaan	moneron	kun	Esperanta	teksto		
honore	al	la	unua	kongreso	de	kroataj	esperantistoj.	Kvankam	ĝi	validas	kiel	
regula	mono,	en	la	cirkulado	ĝi	malofte	troviĝas	pro	sia	numismatika	valoro.

 Vizoj:	 Loĝantoj	 de	 multaj	 landoj	 povas	 eniri	 Kroation	 sen	 vizoj	
kaj	 nur	 kun	 personaj	 identigiloj.	 Kompleta	 sistemo	 de	 vizoj	 troveblas	 en	
la	retejo	de	 la	kroata	Ministerio	pri	eksteraj	kaj	eŭropaj	aferoj	ĉe:	http://
www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-
sustava0/
 La	 organizantoj	 de	 INTER-FEST	 ne	 povas	 havigi	 invit-leterojn,	
garantiajn	 leterojn	 aŭ	 vizojn	 por	 partoprenantoj	 de	 INTER-FEST,	 sed	 pri	
vizpeto	devas	zorgi	ĉiu	aliĝinto	mem.

 Vetero: Kroatio	 situas	 sur	 la	 45-a	 paralelo	 de	 la	 norda	 geografia	
latitudo,	pro	kio	ĝia	klimato	en	la	interno	de	la	lando	estas	plejparte	modere	
kontinenta,	ĉe	la	maro	mediteranea	kaj	en	pli	altaj	regionoj	montara.	En	la	
landinterno	 la	mezaj	 temperaturoj	 dum	 julio	 kaj	 aŭgusto	 estas	 ĉirkaŭ	 28	
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Pri la festivala lando

gradoj,	la	someroj	estas	ĝenerale	sekaj	kaj	tre	varmaj,	kvankam	la	ĝeneralaj	
klimataj	 ŝanĝoj	 povas	 alporti	 surprizajn	 efikojn.	Konsilindas	 uzi	 kutimajn	
somerajn	vestojn	el	naturaj	materialoj.	Publikaj	lokoj	ĝenerale	ne	estas	bone	
klimatizitaj.

 Tempo: mezeŭropa,	unu	horon	post	la	UTC.

 Elektro:	La	elektra	tensio	estas	23o-volta.	La	kontaktiloj	estas	laŭ	
DIN-normoj.

 Telefonado: La	 landkodo	 estas	 385.	 Telefonante	 eksterlanden,	
necesas	elekti	du	nulojn.	

 Grava telefonnumero:	Kroatio	uzas	unuecan	numeron	 112	por	
ĉiuj	 urĝaj	 servoj	 (polico,	 fajrobrigardistoj,	 medicina	 helpo	 ktp.),	 uzeblan	
senpage	el	ĉiuj	publikaj	telefonaj	retoj.

 Monŝanĝo:	 Internacie	konverteblajn	valutojn	eblas	 ŝanĝi	 en	ĉiuj	
bankoj,	memstaraj	monŝanĝejoj	kaj	pluraj	poŝtoficejoj	kaj	hoteloj.	Konsilindas	
kunporti	eŭrojn,	kiuj	estas	la	plej	ofte	uzata	valuto,	aŭ	internaciajn	bank-	kaj	
kredit-kartojn,	kiuj	uzeblas	multloke.

 Prezoj:	Ĉiuj	prezoj	enhavas	ankaŭ	aldonvaloran	imposton	(AVI)		de	
25	%.

 Medicina helpo kaj medikamentoj:	Medicinaj	servoj	de	multaj	
landoj	havas	kun	Kroatio	kontraktojn	pri	medicina	helpo	al	 siaj	 civitanoj,	
kiuj	portempe	restadas	en	Kroatio.	La	civitanoj	de	Eŭropa	Unio	kunportu	
Eŭropan karton de medicina asekuro	(European	Health	Insurance	Card).	
	 Se	vi	uzas	preskribitajn	medikamentojn,	bonvolu	kunporti	kuracistan	
recepton	en	la	latina	aŭ	eventuale	en	la	angla	aŭ	germana	lingvo.

 Esperanta filmo "Mirinda Kroatio":	 https://www.youtube.
com/watch?v=Xl52rNC9Uko
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Pri la festivala urbo

	 Bjelovar	 estas	 urbo	 kun	 42.000	 loĝantoj,	 kiu	 situas	 en	 la	 interna	
parto de la lando, 90 kilometrojn nord-orienten de la kroata metropolo 
Zagrebo.	Ĝi	estas	administra	kaj	kultura	centro	de	la	Departemento	Bjelovar-
Bilogora	kaj	de	la	katolika	Diocezo	Bjelovar-Križevci.	La	unua	skriba	mencio	
pri	la	loko	devenas	el	1413,	sed	sian	gravecon	ĝi	akiris	en	la	tempo	de	la	t.n.	
milita	limregiono.	Ĝi	estas	unu	el	la	plej	novaj	urboj	en	Kroatio,	konstruita	
laŭplane	en	1756	per	la	decido	de	la	habsburga	imperiestrino	Maria	Theresia	
kiel	militista	urbo,	kun	la	tasko	gardi	la	regionon	kontraŭ	la	otomanaj	atakoj.
	 Bjelovar	ĉiasence	estas	verda urbo pro siaj parkoj kaj la tradicio de 
Esperanto	ekde	1909!	La	urbo	kun	sia	pli	vasta	regiono	estas	nekontestebla	
lulilo	de	Esperanto	en	Kroatio.	Antaŭ	108	jaroj	Fran	Kolar-Krom	fondis	la	
unuan	Esperanto-societon	en	Bjelovar,	nur	kelkajn	monatojn	post	la	Unuiĝo	
de	 Kroataj	 Esperantistoj	 en	 la	 ĉefurbo	 Zagrebo.	 Esperanto	 en	 Bjelovar	
kunvivis	 kun	 la	 urbo	 kaj	 la	 regiono	 tra	 la	 pasinta	 jarcento.	 En	 1911	 Fran	
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Pri la festivala urbo

Kolar-Krom	 tradukis	 la	 verkon	 de	 August	
Šenoa	 La trezoro de l' oraĵisto,	 kiu	 estis	
la	 unua	 libroforma	 Esperanto-traduko	 el	
la	 kroata	 literaturo.	 Multaj	 generacioj	 de	
bjelovaraj	 esperantistoj	 konstruis	 sekuran	
oazon	 por	 la	 Internacia	 Lingvo,	 pri	 kio	
atestas	 ankaŭ	 la	 plej	 novaj	 eventoj.	 En	
2011 en Bjelovar okazis la 9-a kongreso de 
kroataj	esperantistoj,	post	kiu	samjare	estis	
refondita	 Esperanto-societo	 sub	 la	 nomo	
Bjelovara Esperantista Societo.	 Ekde	
tiam,	 la	 bjelovara	 esperantistaro	 regule	
organizas	 interesajn	 kaj	 bone	 vizitatajn	
aranĝojn,	kio	eblas	pro	la	senĉesa	favoro	de	
urbaj	 kaj	 departementaj	 instancoj,	 kiuj	 la	
esperantistojn	konsideras	kiel	partnerojn. Fran Kolar-Krom
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Kiel alveni?

Bjelovar situas 
90 kilometrojn 

nord-oriente 
de Zagrebo.

Plej multaj kaj plej
fidindaj vojoj al 

Bjelovar gvidas tra 
Zagrebo.

Trajna aŭ busa 
vojaĝo  de Zagrebo 
al Bjelovar daŭras

proksimume 
100 minutojn.

Aviadile
	 Zagrebon	vi	povas	atingi	aviadile	el	multaj	landoj	per	la	kroatia	nacia	
flugkompanio	Croatia Airlines	kaj	aro	da	naciaj	aŭ	komercaj	kompanioj.		
Tiuj	eblecoj	plimultiĝas	dum	la	turisma	sezono	(junio-septembro),	sed	frua	
aĉeto	 de	 biletoj	 garantias	 ankaŭ	 favorajn	 prezojn.	 La	 aviadiloj	 venas	 al	 la	
zagreba	 Flughveno Franjo Tuđman,	 troviĝanta	 je	 12	 kilometroj	 de	
Zagrebo.	

http://www.croatiaairlines.com
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Kiel alveni?

	 De	la	Flughaveno	al	la	Busa	stacidomo	de	Zagrebo	ĉiun	duonhoron	
inter	la	7h00	kaj	20h00	trafikas	busoj	de	la	entrepreno	Pleso prijevoz d.o.o.	
La	veturado	daŭras	30	minutojn.
 Unudirekta	bileto	kostas	30,00	kunaojn	(4,00	eŭrojn).
	 Uzeblas	ankaŭ	taksioj,	sed	ni	konsilas,	ke	vi	anticipe	konsultiĝu	pri	
la	prezo	de	tia	transporto	kun	la	taksiisto,	ĉar	la	prezoj	varias	depende	de	la	
taksia	kompanio.

http://www.plesoprijevoz.hr/en/page/timetable.  

http://www.zagreb-airport.hr/  

BONVOLU KONSIDERI, KE LA HORAROJ OFTE ŜANĜIĜAS, 
KAJ LA INFORMOJ ĈI TIE PREZENTITAJ ESTAS 

NUR ORIENTIGAJ!
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Kiel alveni?

Buse el Zagrebo

http://www.akz.hr/

	 El	Zagrebo	al	Bjelovar	vi	povas	vojaĝi	per	buso	aŭ	trajno.	
	 Busoj	 startas	 el	 la	 Busa	 stacidomo	 (Autobusni kolodvor Zagreb). 
La	unua	buso	al	Bjelovar	ekveturas	 je	 la	4h45	kaj	 la	 lasta	 je	 la	20h30.	La	
transporton organizas la kompanio Čazmatrans,	la	vojaĝo	daŭras	ĉirkaŭ	110	
minutojn	kaj	unudirekta	bileto	kostas	proksimume	80	kunaojn	(11	eŭrojn).	

	 Laŭ	la	nun	valida	horaro,	la	busoj	startas	je	la:	4h45,	5h30,	6h00,	
7h00,	8h30,	9h15,	10h00,	10h30,	11h00,	12h00,	13h00,	13h30,	13h45,	14h30,	
15h30,	15h45,	16h15,	17h00,	18h15,	19h30	kaj	20h30.	Bonvolu	konsideri,	ke	
en	aŭgusto	2017	la	horaro	povus	iomete	diferenci.	
	 Precizan	horaron	en	la	momento	de	via	vojaĝo	bonvolu	kontroli	ĉe:	
https://cazmatrans.hr/hr/ aŭ	petu	helpon	de	la	Loka	Festivala	Komitato	
ĉe	esperanto.bjelovar@gmail.com
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Kiel alveni?

Trajne el Zagrebo

	 Zagrebo	al	Bjelovar	estas	ligita	ankaŭ	per	
trajno,	 kiu	 startas	 en	 la	 Ĉefa	 fervoja	 stacidomo	
(Zagreb Glavni kolodvor)	je	la	10h34	kaj	13h12.	
La	 vojaĝo	 daŭras	 ĉirkaŭ	 110	 minutojn,	 kaj	
unudirekta	 bileto	 kostas	 60,00	 kunaojn	 (8,50	
eŭrojn).	Ekzistas	nur	du	trajnoj	tage:	je	la	10h34	
kaj	je	la	13h12.

Aŭtomobile

	 Aŭtomobile	 oni	 povas	 veni	 el	 ĉiuj	 direktoj,	 ĉar	 Kroatio	 posedas	
densan	reton	de	bonkvalitaj	vojoj.	Utilas	havi	GPS	navigacian	sistemon	en	
la	aŭtomobilo,	sed	ankaŭ	simpla	mapo	aŭ	sekvado	de	vojmontriloj	sukcese	
venigos	 vin	 al	 Bjelovar.	 En	 kazoj	 de	 difektiĝo	 de	 via	 aŭtomobilo,	 je	 via	
dispono	staras	Kroata	aŭtoklubo	(Hrvatski autoklub HAK)	kun	sia	teknika	
helpservo,	kiun	vi	povas	kontakti	per	senpaga	telefono	(++385	1)	1987.

http://www.hak.hr/



 Parkado	 en	 la	 urbocentro	 de	 Bjelovar	 estas	 pagata	 de	 lundo	 ĝis	
vendredo	en	la	periodo	inter	7h00	kaj	19h00,	kaj	sabate	inter	7h00	kaj	14h00.	
Dimanĉa	parkado	estas	senpaga.	Ekzistas	biletaŭtomatoj,	uzantaj	monerojn,	
sed	oni	povas	pagi	ankaŭ	per	SMS-mesaĝoj	al	la	numero	708431	(por	la	unua	
zono)	kaj	708432	(por	la	dua	zono).	Parkado	kostas	3,00	kunaojn	po	horo	en	
la	unua	zono	kaj	2,00	kunaojn	en	la	dua	zono.		
	 La	festivalanoj,	kiuj	venos	per	aŭtomobiloj,	bonvolu	uzi	senpagajn	
parkejojn	 de	 siaj	 respektivaj	 loĝejoj	 aŭ	 grandan	 parkejon	 de	 la	 Domo	 de	
mezlernejaj	lernantoj,	kie	plejparte	loĝos		la	festivalanoj.

Dua bulteno16

Kiel alveni? / Parkado
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Festivala temo

KULTURA KUNFANDIĜO 
DE LA MULTETNA EŬROPO

	 La	 malnova	 latina	 sentenco	 diras:	 Varietas delectat	 (Varieco	
ĝojigas).	 La	 eŭropa	 kontinento,	 kiu	 tra	 la	 historio	 travivis	 kaj	 nuntempe	
spertas	 novajn	 migradojn,	 estas	 hejmo	 de	 multaj	 etnoj,	 nacioj	 kaj	
minoritatoj.	 Ne	 gravas	 ĉu	 	 ilia	 miksiĝo	 	 okazadis	 pro	 la	 politiko,	 militoj	
aŭ	 ekonomia	migrado	 de	 gastlaboristoj,	 la	 nuntempa	 Eŭropo	 spertas	 kaj	
bonajn	 kaj	malbonajn	 efikojn	 de	 tiuj	 ŝanĝoj.	 Ekde	 sia	 fondiĝo,	 la	 granda	
eŭropa	familio	de	nacioj	kaj	etnoj,	kiu	nomiĝas	Eŭropa	Unio,	konsideris	la	
multkulturecon	kiel	fantastan	koncepton,	kiu	la	unuan	fojon	en	la	historio,	
en	tia	grado	agnoskas	la	diferencojn	kaj	donas	la	eblecojn,	ke	diversaj	nacioj	
kaj	minoritatoj	 esprimu	 sian	 identecon	 en	 plena	 senco,	 uzante	 pozitivajn	
jurajn	solvojn	en	 la	eŭropaj	 landoj.	La	multkultureco	eĉ	pli	agnoskiĝas	en	
la nocio interkultureco,	respektive	en	la	interrilato	kaj	interinfluo	de	nacioj	
kun	samtempa	konservado	kaj	evoluigo	de	propraj	identecoj.	Pro	tio	Eŭropo	
fariĝas	ĉiam	pli	varia.	



	 La	 avantaĝoj	 de	 multkultureco	 kaj	 multetnaj	 socioj	 estas	 pli	 ol	
evidentaj.	Nur	se	oni	jure	kaj	aktive	garantias	la	egalan	pozicion	en	la	socio	kaj	
senĝenan	interplektiĝon	de	ĉies	atingaĵoj,	oni	ebligos	la	reciprokan	konadon,	
kiu	rezultas	per	toleremo	kaj	evitigas	ksenofobion,	malŝaton,	netoleremon,	
kulturan	ekskluzivecon,	naciismojn	kaj	sociajn	streĉojn.
	 Eŭropo,	 sed	 unuavice	 Eŭropa	 Unio	 diversmaniere	 stimulas	
interetnan	kaj	transliman	kunlaboron,	kio	evidentiĝas	en	la	granda	kresko	
kaj	intensivigo	de		reciprokaj	rilatoj	ene	de	la	Uniaj	landoj,	en	kunlaboro	de	
lernejoj,	civitanaj	societoj,	entreprenoj,	neregistaraj	organizaĵoj,	sportistoj,	
sed	verŝajne	plej	intense	en	la	kultura	interŝanĝo,	al	kiu	ankaŭ	INTER-FEST,	
kiel	 malgranda	 evento,	 grave	 kontribuas.	 Eŭropanoj	 plejparte,	 malgraŭ	
lastatempaj	ekscesaj	sintenoj	de	dekstrulaj	movadoj	kaj	naciistoj,	konsideras	
la	diversecon	kiel	normalan	aferon.	La	toleremo	en	la	aktiva,	anstataŭ	nur	en	
la	pasiva	senco,	ebligas	konadon	de	aliaj	kulturoj	kaj	ilian	pli	facilan	aprobon,	
kaj	aliflanke	ebligas	al	diversaj	etnoj	esprimi,	evoluigi	kaj	publike	prezenti	
sian	 identecon	en	pli	 vasta	 socio.	La	kultura	plurismo	postulas	 toleremon	
kaj	 reciprokan	 aprecadon,	 kiuj	 aplikiĝas	 al	 ĉiu	 nacio,	 etno	 aŭ	minoritato	
egalmezure.	
	 En	 interplektiĝo	 de	 kulturoj	 kaj	 interŝanĝo	 de	 unuopaj	 specifaĵoj,	
okazas	ankaŭ	laŭgrada	kunfandiĝo	de	iliaj	trajtoj,	kiuj	influas	aliajn	kulturojn,	
ĉefe	en	pozitiva	senco.	
 Esperantistoj mem jam ekde la ekesto de sia lingvo aktivas transnacie 
kaj	peras	al	aliaj	nacianoj	la	atingaĵojn	de	siaj	kulturoj	per	literaturaj	verkoj,	
renkontiĝoj,	muziko,	turismumado	ktp.	
	 Bjelovar,	 la	 urbo-gastiganto	 de	 nia	 festivalo,	 estas	 specifa	 loko	
en	 Kroatio,	 kie	 en	malgranda	 teritorio,	 ekde	 la	 tempo	 de	 aŭstra-hungara	
monarkio,	 harmonie	 kunvivas	 dudeko	 da	 nacioj.	 Tial	 nia	 festivala	 temo	
trovas	aparte	favoran	medion	por	sinprezento.
	 La	Loka	Festivala	Komitato	invitas	ĉiujn	festivalanojn	kontribui	al	
la	festivala	temo	per	prelegoj,	projekcioj	kaj	diskutoj,	kiuj	okazos	en	speciala	
ronda	tablo.	
	 La	titolojn	kaj	resumojn	de	la	prezentotaj	prelegoj	bonvolu	sendi	al:

esperanto.bjelovar@gmail.com
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Festivala temo
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Provizora programo

 Ĉi	tie	prezentita	programo	estas	nur	orientiga	kaj	en	ĝi	certe	okazos	
pluraj	ŝanĝoj	kaj	kompletigoj,	kiujn	vi	povos	trovi	en	la	festivala	retejo:	

http://www.esperanto-bjelovar.hr/festival/programo.html

	 La	definitiva	programo	krome	estos	publikigita	en	la	Festivala	libro,	
kiun	la	aliĝintoj	ricevos	en	siaj	festivalaj	sakoj.	En	nun	prezentata	programo	
ankoraŭ	ne	estas	menciitaj	multaj	planitaj	programeroj,	kiuj	ĉi-momente		ne	
estas	definitivaj.	Ni	atentigas	la	festivalanojn,	ke	pro	la	riĉeco	de	la	festivala	
programo,	pluraj	programeroj	devos	okazi	samtempe.

SABATO (la 5-an de aŭgusto 2017):
12h00	−	Ekfunkcias	la	festivala	akceptejo	−	en	la	Domo	de	lernantoj.
16h00	−	Malfermo	de	la	ekspozicio	Mia unua alfabetlibro	−	en	la	Urba		
																muzeo.
18h00	−	Interkona	vespero	−	en	la	Hotelo	Central.	

DIMANĈO (la 6-an de aŭgusto 2017):
		9h00	−	Solena	inaŭguro	−	en	la	Kulturdomo.
11h00	−	Komuna	fotado	-	ĉe	la	pavilono	en	la	urba	parko.
15h00	−	Projekcio	de	filmo	Esperanto	de	Dominique	Gautier	-	en	la	Kultura			
																kaj	multmedia	centro.	
18h00	−	Sankta	Meso	en	Esperanto	−	en	la	Katedralo	de	Sankta	Teresa	de
																	Ávila.
19h00	−	Koncerto	de	religiaj	kantoj	−	en	la	Katedralo	de	Sankta	Teresa	de
																	Ávila.
20h00	−	Nacia	koncerto	−	en	la	urba	parko.		Muzikas,	kantas	kaj	dancas
																	urbaj	kaj	regionaj	kulturartaj	societoj.

LUNDO (la 7-an de aŭgusto 2017):
		9h00	−	Ronda	tablo	pri	la	festivala	temo	−	en	la	Altlernejo.	
11h00	−	Lernu	la	kroatan	−	en	la	Altlernejo.
15h00	−	Foiro	de	ideoj	−	en	la	Altlernejo.
19h00	−	Internacia	koncerto	−	en	la	urba	parko.	Muzikas	kaj	kantas	
																Mikaelo	Bronŝtejn,	polaj	kaj	francaj	muzikistoj	kaj	Neven
																Mrzlečki.
21h00	−	Literatura	kafejo	−	en	diversaj	ejoj.
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Provizora programo

MARDO (la 8-an de aŭgusto 2017):
		9h00	−	Malfermo	de	la	ekspozicio	Azia paletro	de	Ho	Song	-	en	la	Urba
																	muzeo.
11h00	−	Prezento	de	la	Oklingva medicina enciklopedia vortaro de Jozo 
																Marević	−	en	la	Urba	muzeo.
15h00	−	Lernu	la	kroatan	−	en	la	Altlernejo.
19h00	-	Libroprezento	de	La nigra patrino tero	de	Kristian	Novak	−	en	la
															Popola	biblioteko	Petar	Preradović.

MERKREDO (la 9-an de aŭgusto 2017):
		9h00	−	Prezento	de	la		Elektitaj Tekstoj pri Internacia Juro de	Ivo	
																Lapenna	−	en	la	Urba	muzeo.
10h30	−	Deklamkonkurso	−	en	la	Altlernejo.
15h00	−	Koncerto	de	Mikaelo	Bronŝtejn	−	en	la	Altlernejo.
19h00	−	Koncerto	de	Neven	Mrzlečki	−	en	la	Altlernejo.
20h00	−	Literatura	kafejo	−	en	diversaj	ejoj.

ĴAŬDO (la 10-an de aŭgusto 2017):
		9h00	−	Ekskursoj	E-1,	E-2,	E-3.
		9h00	−	Alternativa	programo	por	neekskursantoj.
19h00		−	Literatura	kafejo	−	en	diversaj	ejoj.

VENDREDO (la 11-an de aŭgusto 2017):
		9h00	−	Ekskursoj	E-4,	E-5,	E-6.
		9h00	−	Alternativa	programo	por	neekskursantoj.
19h00		−	Literatura	kafejo	−	en	diversaj	ejoj.

SABATO (la 12-an de aŭgusto 2017):
		9h00	−	Adiaŭo.
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Zamenhofa jaro

 En 2017 okazas tre gravaj datrevenoj de Esperanto, respektive 
la	 130-jariĝo	post	 apero	de	 la	Unua	 libro	 kaj	 la	 100-a	mortodatreveno	de	
Ludoviko	 Lazaro	 Zamenhof.	 Tiu	 lasta	 estas	 listigita	 de	 Unesko	 inter	 la	
notindaj	datrevenoj	de	 la	 jaro	2017,	kiu	 inter	esperantistoj	estas	celebrata	
kiel	 Zamenhofa	 jaro.	 Dum	 la	 jaro	 okazos	 multaj	 festoj,	 ceremonioj	 kaj	
aranĝoj	pri	Zamenhof	kaj	lia	verko,	kiuj	estas	tre	bona	okazo	por	komuniki	al	
neesperanta	publiko	pri	ideoj,	laboro	kaj	atingoj	de	la	Esperanta	komunumo.	
	 La	 celebradon	 de	 la	 Zamenhofa	 jaro	 realigas	 ankaŭ	 Universala	
Esperanto-Asocio,	 kiu	 al	 siaj	 landaj	 asocioj	 konsilis	 formi	 specialajn	
komitatojn	kaj	organizi	diversajn	programojn.
	 INTER-FEST	 estas	 unu	 el	 tiaj	 programoj,	 verŝajne	 la	 plej	 granda		
aranĝo	 per	 kiuj	 kroataj	 esperantistoj	 celebros	 la	 Zamenhofan	 jaron.	 Ĝi	
okazos	en	Bjelovar,	kiu	estas	tre	favora	medio	por	Esperanto,	kaj	parto	de	la	
festivalaj	programoj	estos	dediĉita	al	neesperantista	publiko	por	informi	ĝin	
pri	la	rolo	kaj	eblecoj	de	Esperanto	en	la	nuna	mondo.
	 La	Loka	Festivala	Komitato	 do	 invitas	 unuavice	 esperantistojn	 de	
Kroatio	amase	partopreni	la	aranĝon	kaj	montri	la	vivantecon	kaj	uzeblecon	
de	Esperanto	por	kulturaj	celoj	kaj	internacia	interŝanĝo.	
	 Ni	aparte	kore	invitas	ankaŭ	alilandajn	esperantistoj	subteni	niajn	
strebojn	kaj	doni	al	la	aranĝo	tre	videblan	internacian	karakteron,	konforme	
al	la	proklamitaj	celoj	de	translima,	aparte	regiona	kunlaboro	ene	de	Eŭropa	
Unio	kaj	fortigo	de	niaj	reciprokaj	rilatoj	en	diversaj	sferoj	de	la	nuntempa	
vivo.
	 Ni	akcentas	malfermitecon	de	la	gastiganta	urbo	al	esperantistoj	kaj	
iliaj	aranĝoj,	kaj	invitas	la	esperantistojn	montri	la	samon	per	sia	gastado.

      Franjo Forjan
      Prezidanto de 
	 	 	 	 	 	 Loka	Festivala	Komitato
 



 Esperantistoj estas aparte 
sentemaj pri lingvaj rajtoj kaj 
konservado	 de	 lingva	 riĉeco	 de	
la	 mondo.	 Dum	 INTER-FEST	 ni	
malfermos	 ekspozicion	 de	 alfabet-
libroj,	 kiujn	 plejparte	 helpis	 al	 ni	
kolekti	 diverslandaj	 esperantistoj.	
Krom la grandaj lingvoj, en la 
ekspozicio	 estos	 prezentitaj	 ankaŭ	
malgrandaj, minoritataj  kaj 
endanĝerigitaj	 lingvoj	 kaj	 aro	 da		
ekzotikaj	skriboj.	
	 La	 ekspozicion	 gastigos	 la	
Urba	 muzeo	 de	 Bjelovar,	 kaj	 	 per	
siaj lingvistikaj scioj en la preparo 
partoprenos kroata lingvisto Nikola 
Rašić	el	Roterdamo	(Nederlando).	
 Pri la ekspozicio aperos 
dulingva	 (kroata	 kaj	 Esperanta)	
katalogo, kaj la ekspozicio migros 
ankaŭ	 tra	 aliaj	 kroatiaj	 urboj.	 Se	
vi	 volas	 prezenti	 ĝin	 en	 via	 urbo,	
bonvolu	kontakti	la	organizantojn.
	 La	 ekspozicion	 ni	 ŝatus	
kompletigi	 per	 lingva	 foiro,	 en	kiu	
esperantistoj	instruus	bazojn	de	siaj	
naciaj	 lingvoj.	 Se	 vi	 estas	 denaska	
parolanto	 de	 iu	 lingvo,	 kaj	 se	 vi	
volas	 prezenti	 ĝin	 al	 alilingvanoj	
kaj	neesperantista	publiko,	vi	estas	
bonvena!
	 Malfermo	 de	 la	 ekspozicio	
okazos	 la	 5-an	 de	 aŭgusto	 je	 la	
16h00.
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Ekspozicio Mia unua alfabetlibro
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Interkona vespero

Sabaton,	la	5-an	de	aŭgusto	2017	-	18h00	-	23h00
Hotelo	Central,	Ulica	Vatroslava	Lisinskog	2

	 La Interkona vespero	okazos	unu	tagon	antaŭ	la	oficiala	malfermo.	
Ĝi	 konsistos	 el	 solena	 vespermanĝo	 (kun	 elektebla	menuo	 1	 aŭ	 2),	 distra	
programo,	amuzaĵoj,	tombolo	kaj	balo	kun	dancmuziko,	 ludata	de	tradicia	
muzika	bando	Stari prijatelji	(Malnovaj	amikoj).	
 Programgvidantino: Slavica Lovrin - Grgić
 Prezo: 100,00 kunaoj (13,50 eŭroj) po persono.

Menuo 1

Bovina supo

Pljeskavica 
(kradrostita miksaĵo el muelita 

porka kaj bovina viando)

Cordon bleu 
(panumita kaj fritita porkaĵo 

farĉita per fromaĝo)

Porka rostaĵo 
en ĉampinona saŭco

Gratenitaj terpomoj 

Krokedoj

Miksita salato

Kuko

Menuo 2

Kokina supo

Panumita kokinaĵo 
(panumita kaj fritita

kokina brusto)

Viandbuletoj en
ĉampinona saŭco

Bilogora steko
(farĉita kokina brusto)

Rostitaj terpomoj 

Legomaĵoj 
frititaj en butero

Miksita salato

Kuko

Trinkaĵoj ne inkuzivitaj, sed aparte mendeblaj.
Vegetaranoj anticipe antaŭmendu senviandan menuon!



Dimanĉon,	la	6-an	de	aŭgusto	2017	-	10h00	-	12h00
Kulturdomo,	Ulica	Ivana	Mažuranića	6

	 La	duhora Solena 
inaŭguro konsistos el 
salutparoladoj,	 anonco	
de la Festivala temo kaj 
kultura	 programo,	 en	 kiu	
partoprenos	 la	muzikistoj	
kaj dancistoj de lokaj 
kulturartaj	 societoj,	
muzika	lernejo	kaj	solistoj,	
sed	ankaŭ	la	esperantistoj	
mem.	

 Programgvidantino: Ljerka Stilinović

 ATENTIGO:	 Ĉar	 la	Solena inaŭguro	 okazos	 dimanĉe	matene,	 la	
festivalanoj	 nepre	 atingu	Bjelovaron	 unu	 tagon	 antaŭe,	 por	 povi	 enloĝiĝi,	
partopreni	la	sabatan	Interkonan	vesperon	kaj	la	dimanĉan	Inaŭguron.
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Solena inaŭguro
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Akceptejo

	 La	Festivala akceptejo	funkcios	en	la	Domo	de	mezlernejaj	lernantoj	
ekde	la	5-a	de	aŭgusto	inter	la	10h00	kaj	la	17h00.	Se	vi	ne	venos	ĝustatempe	
por	transpreni	viajn	festivalajn	sakojn,	vi	povos	tion	fari	en	la	Hotelo	Central 
antaŭ	 la	 Interkona	 vespero	 (sabate,	 la	 5-an	 de	 aŭgusto,	 ekde	 18h00)	 aŭ	
antaŭ	la	Solena	inaŭguro	(dimanĉe,	la	6-an).	Konsideru,	ke	po	partopreni	la	
programojn	de	INTER-FEST	vi	devas	posedi	vian	festivalan	nomŝildon.	Se	vi	
uzas	unutagajn	biletojn,	ankaŭ	ili	devas	esti	videble	alkroĉitaj	sur	via	brusto.
	 En	la	Festivala	akceptejo	vi	povos	aranĝi	ĉiujn	formalaĵojn:
	 −	transpreni	viajn	festivalajn	sakojn	kaj	nomŝildojn
	 −	ordigi	pagojn
	 −	mendi	festivalajn	ekskursojn
	 −	mendi	diversajn	varojn,	komunajn	fotojn	ktp.

	 En	 la	 festivala	 retejo	 kaj	 en	 la	 Festivala	 libro	 aperos	 speciala	
telefonnumero	 de	 la	 Festivala	 akceptejo,	 kontaktebla	 por	 ĉiuj	 individuaj	
bezonoj.

Komuna fotado

	 Ni	petas,	ke	ĉiuj	aliĝintoj	partoprenu	la	komunan	fotadon,	kiu	okazos	
dimanĉe,	la	6-an	de	aŭgusto	post	la	Solena	inaŭguro	(je	la	11h00)	ĉe	la	ŝtona	
pavilono,	kiu	estas	simbolo	de	la	urbo,	troviĝanta	en	la	urba	parko.
	 Komuna	 foto	 estas	bela	dokumento	pri	 la	 evento	kaj	 kunportinda	
memoraĵo.	 Ĉiu	 aliĝinto	 povas	 antaŭmendi	 la	 foton	 je	 prezo	 de	 20,00		
kunaoj.		
	 La	menditajn	 fotojn	oni	ricevos	 lunde,	 la	7-an	de	aŭgusto,	ekde	 la	
9h00,	antaŭ	la	Ronda	tablo	pri	la	festivala	temo.			
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Filma projekcio

	 Por	la	projekcio	estas	planata	la	64-minuta	profesia	filmo	de	franca	
filmisto	Dominigue	Gautier	(1953),	titolita	Esperanto	kaj	eldonita	en	2013	
de	 Sennacieca	 Asocio	 Tutmonda	 en	 Parizo.	 Por	 la	 projekcio	 ni	 uzos	 ĝian	
Esperante	subtitolitan	versio.	La	projekcio	okazos	kun	la	afabla	permeso	de	
Kultura	kaj	multmedia	centro	de	Bjelovar	en	la	nova	kinejo,	dimanĉe	la	6-an	
de	aŭgusto	je	la	15h00.

http://www.nodo50.org/esperanto/
Libroservo/DVDEsperantoSAT.htm
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Sankta meso kaj koncerto

 En	 la	dimanĉa	programo	 (la	 6-an	de	 aŭgusto	 je	 la	 18h00)	okazos	
ankaŭ	 la	 romkatolika	 Sankta	Meso,	 kiun	 celebros	 la	 franciskano	Rikard 
Patafta	en	la	Katedralo	de	Sankta	Teresa	de	Ávila	en	Bjelovar.	Permeson	por	
la	diservo	donis	la	episkopo	de	la	Diocezo	Bjelovar-Križevci,	Lia	Ekscelenco	
Vjekoslav Huzjak.

 Post	 la	 meso	 okazos	 koncerto	 de	 religiaj	 kantoj,	 kiun	 prezentos	
operkantisto kaj esperantisto Neven Mrzlečki	 el	 Zagrebo.	 Li	 prezentos	
diverslingvajn konatajn melodiojn:
		1)	Thomas	Campion:	Never Wheatherbeaten Sail	(angla	renesanco)
		2)	Johann	Sebastian	Bach:	O finst're Nacht, wann wirst du doch vergehen? 
		3)	Johann	Sebastian	Bach:	Jesus, unser Trost und Leben
		4)	Johann	Sebastian	Bach:	Bist Du bei mir 
		5)	Georg	Friedriech	Händel:	Dignare 
		6)	Alessandro	Stradella:	Pietà, Signore 
		7)	Georges	Bizet:	Agnus Dei 
		8)	Franz	Schubert:	Ave Maria 
		9)	Chana	Senesh/David	Zehavi:	Eli, Eli 
10)	Mihail	Lermontov:	Mi eliras	(en	Esperanto!)
11)	Josh	Groban:	You Raise Me Up 
12)	Neven	Mrzlečki:	Kada Tebi pjevam ja	(aŭtora	komponaĵo)
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Nacia koncerto

	 La	6-an	de	aŭgusto	je	la	20h00	ĉe	la	pavilono	en	la	urba	parko	okazos	
Nacia koncerto titolita Bjelovar per koro kantas,	en	kiu	sian	muzikan,	kantan	
kaj	dancan	programon	prezentos	kulturartaj	societoj	de	la	urbo	kaj	regiono.	
Ĝis	nun	sian	partoprenon	anoncis:	
	 1)	Kulturarta	societo	Palična, Severin
	 2)	Kulturarta	societo	Ivan vitez Trnski	Nova	Rača
	 3)	Kroata	metiista	kaj	laborista	kulturarta	societo	Golub Bjelovar
	 4)	Kulturarta	societo	Veliko Trojstvo, Veliko	Trojstvo
	 5)	Hungara	kulturarta	societo	el	Velika	Pisanica
 6) Česka obec el Bjelovar
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Lernu la kroatan

 Bazajn	regulojn	de	la	gramatiko,	skribo,	
prononcado	kaj	enkodukon	en	la	historion	de	la	
kroata	lingvo	instruos	al	vi	profesorino	Marija	
Jerković.	 La	 partoprenantoj	 de	 la	 mallonga	
kurso	povos	 trejniĝi	 en	 la	 legado,	 interparolo	
kaj	skribado	de	ĉi	tiu	sudslava	lingvo.

Foiro de ideoj

 Foiro	de	ideoj	estas	planita	kiel	loko	por	interŝanĝo	de	informoj,	kie	
Esperantaj	organizaĵoj	aŭ	unuopaj	esperantistoj	povos	reklami	kaj	prezenti	
siajn	societojn,	aranĝojn,	ideojn,	eldonajn	projektojn	ktp.	Estas	dezirinde,	ke	
ĉe	la	standoj	deĵoru	reprezentantoj	de	respektivaj	organizaĵoj,	sed	eblas	nur	
sendi	 reklammaterialon,	 kiun	 ni	 disponigos	 al	 partoprenantoj	 de	 INTER-
FEST.		
	 Se	vi	volas	prezenti	vian	agadon,	bonvolu	rezervi	senpagan	tablon	
skribante	al	esperanto.bjelovar@gmail.com

Literatura kafejo

	 Literatura	kafejo	okazos	plurfoje	dum	INTER-FEST.	Ĝi	estas	imagita	
kiel	 programo	 por	 literaturŝatantoj,	 dum	 kiu	 prezentiĝos	 novaj	 eldonaĵoj,	
aŭtoroj	 kaj	 projektoj.	 Se	 vi	 volas	 prezenti	 tiutemajn	 programojn,	 bonvolu	
konsideri,	ke	unuopa	prezento	povas	daŭri	maksimume	30	minutojn.	Al	ĉiu	
aŭtoro,	eldonisto	aŭ	preleganto	ni	disponigos	la	ejon	kaj	teknikajn	ekipaĵojn,	
dum	la	programon	devas	organizi	kaj	gvidi	ĉiu	prezentanto	mem.
	 Dum	Literaturaj	kafejoj	oni	povas	vendi	la	prezentatajn	eldonaĵojn,	
kutime	kun	konsiderindaj	rabatoj,	kaj	la	partoprenantoj	eluzu	la	okazon	por	
ricevi	aŭtografojn	de	la	prezentataj	aŭtoroj.



	 La	7-an	de	aŭgusto	je	a	19h00	ĉe	la	pavilono	en	la	urba	parko	okazos	
duhora	 internacia	 koncerto	 por	 esperantistoj,	 sed	 ĉefe	 por	 la	 urbanoj	 de	
Bjelovar.	En	la	koncerto	sin	prezentos	niaj	muzikaj	gastoj:

 1) Mikaelo Bronŝtejn el 
Tiĥvin (Rusio)	 −	 Mikaelo	 estas	
konata verkisto kaj Esperanto-
bardo,	 kiu	 muzikas	 en	 internaciaj	
Esperanto-aranĝoj.	 En	 Bjelovar	 li	
prezentos	rusajn	kaj	judajn	kantojn.

 2) Duo Françoise kaj 
Dédè el Francio,	kiuj	per	violonoj	
kaj	 akordiono	 ludos	 aron	 da	
diverslandaj	melodioj.
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	 3)	 Frey-Lech Trio el Bjalistoko (Pollando)	 −	 La	 Trio,	 kiu	
venas	el	la	Zamenhofa	naskiĝurbo	Bjalistoko,	konsistas	el	vokalo	Katarzyna	
Breczko,	 violonistino	 Joanna	 Gryko	 kaj	 akordionisto	 Lech	 Mazurek.	 La	
Trio	prezentos	al	ni	ĉefe	judan	muzikan	tradicion	kaj	tiel	reportos	nin	en	la	
tempon	de	Zamenhof.	

 4) Neven Mrzlečki el 
Zagrebo	 prezentos	 programon,	 kiu	
konsistas	 el	 ĉiam	 popularaj	 melodioj	
el	 diversaj	 landoj	 (Hispanio,	 Rusio,	
Kroatio).



 La	8-an	de	aŭgusto	
en	 la	 Urba	 muzeo	 de	
Bjelovar	 estos	 malfermita	
pentraĵekspozicio	 de	
la korea pentristo kaj 
esperantisto	 Ho	 Song	
titolita Azia paletro.	 La	
pentristo	krome	instruos	al	
vi	portretadon	kaj	skribadon	
de	ĉinaj	ideogramoj.	

	 Ho	Song	(naskita	en	1953)	estas	magistro	pri	pedagogio,	instruisto	
de	 la	korea	 lingvo	kaj	Esperanto.	Ekde	2000	 li	 prezentas	 siajn	pentraĵojn	
en	 komunaj	 ekspozicioj	 kaj	 ĝis	 nun	havis	 dekon	da	 individuaj	 ekspozicioj	
en	diversaj	landoj	(Ĉinio,	Japanio,	Rumanio,	Kroatio)	ĉefe	dum	Esperantaj	
aranĝoj.	
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Sciencaj libroj prezentotaj

 Dum	 INTER-FEST	 estos	 prezentitaj	 almenaŭ	 du	 gravaj	
scienckarakteraj	verkoj	en	Esperanto.	La	unua	estas	la	Oklingva medicina 
enciklopedia vortaro,	kompilita	de	la	kroata	esperantisto	kaj	vortaristo	prof.	
d-ro	sci.	Jozo	Marević,	unu	el	la	plej	gravaj	kroataj	latinistoj.	La	vortaro	estas	
preskaŭ	3.200-paĝa	(!),	kaj	inter	la	aliaj	lingvoj	ĝi	enhavas	ankaŭ	Esperanton.

	 La	 dua	 verko	 estas	 Elektitaj tekstoj pri Internacia Juro	 de	 Ivo	
Lapenna.	Temas	pri	370-paĝa	verko,	kiu	enhavos	originalajn	jurajn	tekstojn	
aperintajn	en	revuoj	kaj	prezentitajn	dum	prelegoj.	La	libron	kompilis	antaŭ	
nelonge	 forpasinta	 germana	 esperantisto	 Reinhard	 Haupenthal,	 redaktis	
Birthe	 Lapenna	 kaj	 eldonis	 Dokumenta	 Esperanto-Centro	 kunlabore	 kun	
Fondaĵo	Ivo	Lapenna	el	Kopenhago	(Danlando).
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Romano La nigra patrino tero

	 Speciale	por	INTER-FEST	estas	preparata	traduko	de	la	tre	sukcesa	
romano de novgeneracia kroata verkisto Kristian Novak La nigra patrino 
tero,	kiu	en	2014	estis	proklamita	la	plej	bona	kroata	romano	laŭ	opinio	de	
T-portalo.	La	oficialan	prezenton	partoprenos	ankaŭ	la	aŭtoro	mem.

Novaj Esperantaj eldonoj
	 Krom	 la	 menciitaj	 libroj	 dum	 INTER-FEST	 ni	 prezentos	 plurajn	
novajn	 aŭ	 interesajn	 Esperantajn	 librojn.	 Libroprezentoj	 okazos	 enkadre	
de	Literatura	kafejo,	gvidataj	de	internacie	konataj	Esperantaj	aŭtoroj,	kiaj	
estas	 Tomasz	 Chmielik	 el	 Pollando,	 Georgi	Mihalkov	 el	 Bulgario,	 Velimir	
Piškorec	 kaj	 Zdravko	 Seleš	 el	 Kroatio	 kaj	 aliaj.	 Inter	 prezentotaj	 libroj	
troviĝos	 porinfana	 libro	Tikiriki Tok el Strobilo	 de	Luiza	Carol	 el	 Israelo,	
novelaro Fronto aŭ dorso	de	Jùlia	Sigmond	el	Rumanio/Italio,	memorlibro	
Brakumi la mondon per Esperanto	de	Nikola	Uzunov	el	Bulgario,	reeldonoj	
de	verkoj	de	Julio	Baghy	ktp.	Multaj	el	la	prezentotaj	verkoj	estos	aĉeteblaj	je	
rabatitaj	prezoj.
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Esperantaj koncertoj

	 Merkredo,	la	9-a	de	aŭgusto	estas	planata	kiel	tago	por	Esperantaj	
koncertoj.	Siajn	programojn	tiutage	prezentos	almenaŭ	Mikaelo	Bronŝtejn	el	
Rusio	kaj	Neven	Mrzlečki	el	Zagrebo,	sed	laŭeble	ankaŭ	aliaj	muzikistoj	aŭ	
ensembloj.

Ekspozicio de 
infandesegnaĵoj

 Ni invitas esperantistojn 
de la mondo helpi en la 
kolektado	 de	 infandesegnaĵoj	
por	 ekspozicio,	 kiu	 okazos	
dum	 INTER-FEST.	 Partopreni	
povas	 infanoj	 el	 infanĝardenoj	
kaj	 elementaj	 lernejoj	 el	 ĉiuj	
landoj, senkonsidere pri scio 
de	 Esperanto.	 Esperantistoj	
estas petataj motivigi lernejojn, 
infanĝardenojn	 kaj	 unuopulojn	
(infanojn	 de	 siaj	 konatoj)	 en	
siaj	 loĝlokoj	 aŭ	 aliaj	 lokoj	 por	
partopreni	la	ekspozicion.

	 Por	la	ekspozicio	estas	akceptataj	libertemaj	desegnaĵoj	aŭ	pentraĵoj	
faritaj	en	kiu	ajn	tekniko	kaj	formato.	Dorse	de	ĉiu	verko	estu	skribitaj	jenaj	
informoj:	nomo	kaj	persona	nomo,	aĝo,	adreso	(kaj	eventuale	retadreso)	de	
la	aŭtoro	kaj	Esperantlingva	titolo	de	la	verko,	eventuale	la	nomo	kaj	adreso	
de	la	lernejo	aŭ	infanĝardeno.
	 Ni	petas	ke	oni	sendu	la	desegnaĵojn	taŭge	enpakitajn	por	ke	ili	ne	
difektiĝu	 (ekzemple	 vi	 povas	 fari	 paperan	 rulaĵon	 aŭ	 alimaniere	 protekti	
ilin).
	 La	desegnaĵoj	atingu	nin	ĝis	la	fino	de	junio	2017.	Oni	sendu	ilin	al	
la	prizorganto	de	ekspozicio:	Josip	Pleadin,	Bana	Jelačića	138	A,	HR-48350	
Đurđevac,	Kroatio.	
	 La	plej	bonaj	verkoj	estos	modeste	premiitaj	kaj	publikigitaj	en	 la	
festivala	retejo	kaj	en	presitaj	eldonaĵoj.



 EKSKURSO E-1: VELIKI GRĐEVAC kaj DARUVAR

	 VELIKI	 GRĐEVAC	 estas	 malgranda	 vilaĝo,	 en	 kiu	 vivis	 kroata	
porinfana	 verkisto	 Mato	 Lovrak,	 kies	 du	 romanoj	 estas	 tradukitaj	 en	
Esperanton.	Lia	romano	La trajno en la neĝo	en	2016,	dum	la	Universala	
Kongreso de Esperanto en Nitra, estis proklamita Infanlibro de la jaro.	Ni	
vizitos	specialan	Kulturan	centron	de	Mato	Lovrak	en	tiu	vilaĝo.
	 DARUVAR	estas	centro	de	la	ĉeĥa	minoritato,	konata	kiel	malnova	
kuracloko	 kaj	 termalbanejo.	 Ni	 vizitos	 kelkajn	 vidindaĵojn,	 interalie	 la	
kastelon	de	la	nobela	familio	Janković.

EKSKURSO E-2: HLEBINE kaj ĐURĐEVAC

	 HLEBINE	 estas	 vilaĝo	 en	 kiu	 ekestis	 la	 kroata	 naiva	 pentroarto,	
speciala	maniero	de	pentrado,	karakterizata	per	survitra	pentrado.	Ni	vizitos	
la	Galerion	de	naiva	pentroarto,	en	kiu	troviĝas	la	plej	reprezentaj	verkoj	de	
tiu	pentrista	skolo.
	 ĐURĐEVAC	estas	urbeto,	kiun	karakterizas	ekzisto	de	unu	el	raraj	
sablaj	dezertoj	en	Eŭropo	kaj	legendo	el	la	turka	epoko.	En	Đurđevac	ni	vizitos		
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la	lokan	fortikaĵon	el	la	15-a	jarcento,	en	kiu	oni	prezentos	al	ni	la	legendon	
kaj	la	galerion	de	kroata	pentristo	Ivan	Lacković	Croata,	kiu	troviĝas	en	la	
subtegmentejo	de	la	fortikaĵo.	Ni	vidos	ankaŭ	la	plej	novan	urban	atrakcion:	
kamelojn	 kaj	 dromedarojn,	 kaj	 tagmanĝos	 en	 la	 tradicia	 restoracio	 en	 la	
fortikaĵa	teretaĝo.

EKSKURSO E-3: VELIKO TROJSTVO kaj MAGLENČA

	 En	la	vilaĝo	VELIKO	TROJSTVO	ni	vizitos	Etnografian	parkon	kaj	
lokan	 preĝejon	 de	 Sankta	 Triunuo,	 kaj	 en	 la	 vilaĝo	MAGLENČA	Romaan	
domon,	kie	ni	ekscios	pli	detale	pri	la	vivo	kaj	historio	de	Romaoj,	kiuj	estas	
unu	el	pli	ol	20	minoritatoj,	vivantaj	en	la	regiono	de	Bjelovar.

 EKSKURSO E-4: ZAGREB, STUBICA kaj KUMROVEC

	 ZAGREBO	estas	la	ĉefurbo	de	Kroatio,	enlanda	centro	de	Esperanto		
ekde	 1908.	 En	 la	 urbo	 ni	 vizitos	 plurajn	 gravajn	 vidindaĵojn	 kaj	 almenaŭ	
kelkajn	 ZEO-jn,	 kiuj	 ekzistas	 en	 la	 urbo.	 En	 Zagrebo	 vivis	 fama	 rusa	



Esperanto-poeto	Nikolao	Ĥoĥlov,	kiu	tie	verkis	sian	poemaron	La Tajdo.	Ni	
rakontos	al	vi	lian	vivhistorion	pasigitan	en	Zagrebo.

 GORNJA kaj DONJA	STUBICA	estas	vilaĝoj	en	la	regiono	norde	de	
Zagrebo.	En	Gornja	Stubica	okazis	la	kamparana	ribelo	en	1573,	kiun	en	sia	
romano Kamparana ribelo	 priskribis	 la	 kroata	 verkisto	August	 Šenoa.	Ni	
vizitos	la	lokon,	kie	okazis	tiu	historia	evento.
	 KUMROVEC	estas	pitoreska	vilaĝo	en	kiu	naskiĝis	la	eksa	prezidento	
de	Jugoslavio	Josip	Broz	Tito.	Ni	vizitos	lian	naskiĝdomon	kaj	la	etnografian	
vilaĝon.

EKSKURSO E-5: VARAŽDN kaj TRAKOŠĆAN

	 VARAŽDIN	 estas	 baroka	 urbo,	 konata	 pro	 sia	 multjara	 muzika	
tradicio.	Ni	vizitos	la	tieajn	vidindaĵojn:	la	burgon	kaj	la	famegan	tombejon,	
kiu	estas	unu	el	la	plej	belaj	park-monumentoj	en	Kroatio.
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	 TRAKOŠĆAN	estas	unu	el	la	plej	
belaj	kaj	plej	imponaj	kasteloj	en	Kroatio,	
konstruita	 en	 la	 13-a	 jarcento.	Kune	kun	
la	 apudaj	 konstruaĵoj,	 parko,	 arbaro	 kaj	
lago,	 ĝi	 prezentas	 protektitan	 historian	
tutaĵon.

EKSKURSO E-6: ČIGOČ kaj SISAK

	 ČIGOČ	estas	vilaĝo	en	la	baseno	de	la	rivero	Lonja,	proksime	al	Sisak,	
konata	kiel	Eŭropa	vilaĝo	de	cikonioj.	En	la	vilaĝo	estas	konservitaj	multaj	
malnovaj	 lignaj	 domoj,	 kiuj	 reprezentas	 tipan	 arkitekturon	 de	 la	 pasinto.	
Ni	 vizitos	 tiun	 eksterordinaran	 naturan	 fenomenon	 por	 rigardi	 blankajn	
cikoniojn	kaj	aliajn	birdojn,	kiuj	ĉi	tie	konstruas	siajn	nestojn.

	 La	urbo	SISAK	kuŝas	sur	
kvar	 riveroj	 kaj	 en	 la	historio	 ĝi	
konatas	 pro	 la	 batalo	 okazinta	
kontraŭ	 turkoj	 en	 1593,	 kiu	
haltigis ilian progresadon al 
okcidenta	Eŭropo.
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	 Estimataj	 festivalanoj,	 ni	 invitas	 vin	 partopreni	 la	 5-an	
Deklamkonkurson,	 kiu	 okazos	 kiel	 programero	 de	 INTER-FEST.	 La	
konkurson	en	2013	iniciatis	Unuiĝo	de	Prelegantoj	de	Esperanto	el	Zagrebo	
kiel	 aranĝon	 por	 infanoj,	 kaj	 ekde	 la	 komenco	 ĝi	 estis	 programero	 de	 la	
renkontiĝo	Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo.	
	 De	jaro	al	jaro	la	reguloj	de	la	konkurso	ne	multe	variis,	sed	videble	
pligrandiĝis	la	intereso	de	esperantistoj	pri	deklamado	de	Esperanta	poezio.	
Ekde	2015	estis	enkondukita	ankaŭ	la	kategorio	de	plenkreskaj	deklamantoj	
kaj	en	la	konkurso	ekster	la	konkurenco	povas	partopreni	ankaŭ	poeziŝatantoj,	
kiuj	ne	deklamas	parkere,	sed	recitas	legante.	Tiuj	partoprenantoj	ne	rajtas	
konkurenci	por	la	premioj.
	 Ĉi-jare	ni	havos	tri	kategoriojn	de	deklamantoj:
	 1.	Lernantoj	de	elementa	lernejo
	 2.	Lernantoj	de	mezlernejo	kaj	studentoj
	 3.	Plenkreskuloj
	 En	ĉiu	kategorio	 speciale	elektita	 ĵurio	aljuĝos	 tri	premiojn,	kaj	 la	
laŭreatoj	ricevos	koncernajn	medalojn,	diplomojn	kaj	libropremiojn.	Aparte	
ni	 aljuĝos	 la	 konkursan	 pokalon,	 kiun	 ricevos	 la	 plej	 bona	 deklamanto,	
senkonsidere	pri	la	kategorio	en	kiu	li	aŭ	ŝi	partoprenis.
	 Ĉar	la	ĉi-jara	konkurso	okazas	kiel	parto	de	INTER-FEST,	la	eblecon	
por	partopreni	havas	ĉiuj	aliĝintoj	de	 la	 festivalo,	do	ankaŭ	la	konkurenco	
grave	kreskos.	
	 Viajn	 aliĝojn,	 kiuj	 inkluzivas	 la	 nomon,	 adreson	 kaj	 retadreson	
de	 la	 deklamanto,	 la	 konkursan	 kategorion,	 titolon	 kaj	 aŭtornomon	 de	 la	
deklamota	poemo	kaj	nomon	de	la	tradukinto,	se	temas	pri	tradukita	poemo,	
sendu	 al:	 esperanto.bjelovar@gmail.com	 ĝis	 la	 komenco	 de	 aŭgusto	
2017,	aŭ	aliĝu	post	via	alveno	al	Bjelovar.

5-a Deklamkonkurso
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Gravaj informoj

	 1)	Ni	petas	ĉiujn	partoprenontojn	kiel	eble	plej	frue	aliĝi kaj mendi 
loĝadon	kaj	aliajn	servojn,	ĉar	frua	mendo	de	servoj	faciligas	la	laboron	de	la	
Loka	Festivala	Komitato	(LFK).	Via	aliĝo	ekvalidas	post	pago	de	la	aliĝkotizo.

 2) Mendojn	de	 loĝado	nepre	 faru	antaŭ	 la	30-a	de	 junio,	 ĉar	post	
tiu	dato	ni	povos	plenumi	viajn	mendojn	nur	escepte.	Via	mendo	de	loĝado	
ekvalidas	post	pago	de	la	mendita	servo.

	 3)	Ni	 ofertas	 al	 vi	 ses	 festivalajn	 ekskursojn,	 kiuj	 okazos	 dum	 du	
festivalaj	 tagoj	 (vidu	 la	 Programon).	 Bonvolu	 elekti	 la	 plej	 interesajn	 kaj	
mendi	vian	lokon	en	la	busoj.	Se	por	iu	ekskurso	ne	ekzistos	sufiĉe	granda	
intereso,	 la	 organizantoj	 rajtas	 nuligi	 ĝin.	 Precizaj	 kostoj	 de	 la	 ekskursoj	
dependas	de	la	nombro	de	ekskursantoj,	sed	ĝenerale	ili	varios	inter	25-50	
eŭrojn.
  
	 4)	Se	vi	ne	povas	partopreni	la	tutan	aranĝon,	koncentriĝu	al	la	unuaj	
2-5 tagoj	(kun	unu	ĝis	4	tranoktoj),	ĉar	tiam	la	programoj	estas	plej	densaj.

	 5)	Krom	la	loĝado	kune	kun	mendo	de	manĝaĵoj,	oni	povas	mendi	
unuopajn	tranoktojn	je	proksimume	20	eŭroj	tage.

 6) Ni	 traktos	 ĉiun	mendon	 individue,	do	kontaktu	nin	 rilate	 viajn	
proprajn	bezonojn	kaj	planojn.	Por	sendi	al	ni	vian	demandon,	bonvolu	uzi	
kontakt-formularon	de	nia	retejo,	aŭ	skribi	rekte	al	

esperanto.bjelovar@gmail.com

DEFINITIVAJ INFORMOJ APEROS EN LA
FESTIVALA LIBRO, KIU ESTOS DISPONEBLA ELEKTRONIKE 

EN NIA RETEJO, KAJ KIES PAPERAN EKZEMPLERON 
RICEVOS ĈIU ALIĜINTO POST ALVENO AL BJELOVAR.




