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Esperanto-strato en Osijek viziteblas!
Festo de Ivo Lapenna en Roterdamo kajZagrebo
(1e0e-200e)
Gr qndo Vort sr o Kr o at o -E sp er ont s laneita
Drama Grupo de Studenta Esperanto-Klubo
fari$is SO-jara
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eambro KEL elkore bonvenigas

Karaj legantoi!
Finigis la jaro 2009. kiun Lra

novajn

membrojn kiujn la libro kreos.

la

Sed Ia cefa heroo de la jaro 2009

libroj estas Drama grupo de
Studenta Esperanto-Klubo. La Drama

apud
la

mondo esperantistoj festis kiel Zamenhof-

fari$s 50-jara! Per gia festo ni fermas la jaron
20091 Tial la festanto okupas la cefan lokon
6i-numere per artikoloj de Zlatko Ti5ljar
kaj Vanja Radovanovid. Du junaj membroj
Hrvoje Puikar kaj Maja Valentii akcentas

jaron, donante omagon al la 150-a datreveno
de la naski$o de Zamenhof (1859-2009)

Multaj Esperanto-organizajoj kaj individuoj

en diversaj flankoj de la mondo iel kontribuii
al Zamenhof-jaro Tion kion faris la urbo
esperantistoj dum la
pinto de 1a eventoj

en la jaro 2009 junularan agadon, kiun ni kun
intereso salutas. La feston de la Drama Grupo

Bju
tiea

ni guis kun la

festo de la Granda Vortaro
Kroata- Esperanta la 22an de decembro 2009
en Centar za kulturu Trelnjevka Neven

enl

Sed ankau ni kroatoj ne postrestas: Ni
finas la jaron 2009 lancante la plej ampleksan
kroatan Esperantan vortaron en la hisforio de

Kovatii tie atribuis Premion Kalendulo
2009 al S. Stimec.

La urbo sen

Esperanta-Societo

Bjelovar omagis la 8an de decembro

de Tempo, La titolpago portretas la kroatan
Esperanto-Movadon dum Ia alia unika evento

en

2009: malfermo de Esperanto-strato
en Osijek, la 17an de oktobro 2009. Sur la
en Osijek

taj el tiuj
pero de la
Ke Osijek organizis sian omagfeston

al la unuaj kvin prrolintinoj de

Esperanto

tiuurbe kaj nialande, kaj trairis ciujn necesajn
burokratajn vojojn por ke aperu tabulo kunla
nomo Esperantska ulica estas Ia merito de

speciala bro
la pagojn de

kaj Ia Mini

Rijeka kaj Durdevac.

traduko de
anoncis en Urba asembleo okaze de la festo
de verkisto Joia Horvat la 2tan de decembro
2009

Ankorau unu libro aperis en la lastaj

monatoj de 2009: lernolibro pri Esperanto
de Stano Mariek, kun desegnoj de Linda
Mariekovd, kroatigita de Marija Jerkovii

kaj eldonita de Unui$o de

Zagrebaj

Esperantistoj. La libro estis solene prezentita
en oktobro en la ejoj de Zagreba Ekonomia

a

120a jaro

libron unr
fascinas p

materialoj
posedus

Esperantol ... Pri Ia Esperanto- programoj en
Osijek raportas Danira Grgec.

fierirAper

per

financ
K

peras al

'd:]!1:
kaj liiu
Temas

pri Damurov ilivot / La vivo de Damoru El
1a

bengala tradukis gin Esperanten Malasree

Dasgupta, el Esperanto majstre kroatigis la
verkon Domagoj Vidovic. En 2010 Kroata
Esperanto-Ligo portos 1a libron al la zagrebaj
lernejoj. Atenton al la libro, kiel rezulto
de Ia projekto, kiun gvidas KEL kunlabore
kun Inter-kulturo Maribor kaj Edistudio
en Pizo donis Eiropa Kulturo Forumo
organizita en Bruselo de 27-3Oa de septembro
2009 Tie KEL prezentigis Jarfine Ministerio
pri kulturo donis al la libro atenton en sia

2

2009

al sia centjara aktivado dank al Ia laboro de
Marija Horvatid-Kapelac, Ni gratulas! Aparte
eijare Zamenhof-tago estis festita en Zagrebo,

GUGLO FESTIS KUN NI!
Al Josef Semer el Israelo venis
Ia ldeo uzi Guglon (Google), la tutmonde
konatan retan sercilon. por reklami
Esperanton. La firmao Google, kiu zorgas

pri la ser6ilo, preskai ciun tagon sur la retan
titolpa$on metas iun malgrandan bildon au
desegnajon, por memorigi pri certa jubileo,
Kial do la tS-an de decembro ne meti ion
Esperantan, honore al Zamenhof, t e okaze de
Zamenhofa tago? Ja Guglon ciuminute rigardas
miloj, eble ee dekmiloj da homoj i1i vidu, ke
Esperanto ekzistas! Sed Guglo en ciu lando
funkcias sendepende de Guglo en aliaj landoj,
Do. en ciu lando necesis trovi esperantisloJn.
kiuj povus persvadi Guglon, ke ilialande gi

La Zamenhof-tagon 2009 ni ne
I'estis solaj, Ia ekstera mondo kunfestis kun ni
Kaj ne iu ajn el la ekstera mono, sed la firmao
Google mem kiu en trideko da landoj, inkluzive
Kroatio, ornamis sian eefpagon per Esperantaflago dum la tuta 15a de decembro 2009,

Jam

la

unua jardeko en

jarmilo alvenas al sia fino!

jaron

Feli0an Kristanaskon!

la

tria

Feli6an

20101

Spomenka Stimec

al Esperanto! Oni devis ser-rdi
simplan retmesa$on, prefere anglalinglan.
al iu instanco de Guglo. Jes, simple. sed
esperantistoj ne kutimigis al tiaj rapidal agoj
komplezu

pere de Inteerreto.
Venis Zamenhofa tago kaj aperis
verda flago sur la loka Guglo en Francio

Italio, Germanio, Grekio, Japanio
Serbio,..

Tiun tagon cirkulis retaj

Cinro.
mesagoj

esperantistoj, kaj el tio or-ri povis
informi$i, ke almenau 30landoj tion sukcesrs.
Sed Kroatio havis normalan aiutagan bildon
sen la Esperanta flago Kaj nur tigmere mi
rimarkis, kio okazas. Tuj mi, lau instruo.j de
Semer, verkis kaj sendis anglalingran peton
al Guglo. Sed dum pluraj horoj nenia rezulto
videblis. Mi timis, ke estis tro malfrue. Kaj
fine en vesperaj horoj iuj homoj rimarkis Ia

inter

sukceson! Kaj s-rino

Danira Grgec el Zagreb

ee fotis sian komputilan ekranonl De tre
venas la foto, kiun vi vidas ci tie.Mi esperas,
ke aliaj kroataj esperantistoj lernos ion el mia
ekzemplo, kaj en alia simila okazo ili estos pli

feruorajl

Davor Kobuizr

Tempo 412009
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RENKONTIGO DE KROATAJ
ESPERANTISTOJ EN OSIJEK 2OO9
Diman6on
2009

ni,

la

geesperantistoj

17-an de oktobro
el Kroatio, vizitis

urbon Osijek, Ni faris la viziton okaze de

unika jubileo: antail 120 jaroj en Osijek
aperis 1a unuaj Esperanto-parolantoj, I1i
estis kvin virinoj e1 Osijek, Temis pri Ia
unuaj esperantistoj en Kroatio kaj Sud
orienta Eriropo, Kiel ni scias ke

ili

ekzistis?

Tiuj knabinoj kiuj lernis Esperanton

per
Ia unua lernolibro sendis siajn adresojn al
Zamenhof, la fondinto de Esperanto kaj li
publikigis iliajn nomojn en la unua adresaro
de esperantistoj de la mondol (En tiu tempo

Osijek trovi$is en Aistro-Hungario

La

plej multaj esperantistoj tiutempe vivis sur
teritorio de Rusiol EC Varsovio en tiu epoko
estis en Rusio, ear Pollando ne ekzistis

)

Nun, 120 jarojn post la unuaj
lecionoj pri Esperanto en Ia urbo Osijek,
esperantistoj

el diversaj partoj

de

Kroatio veturis al Osijek por malfermi la
Esperantan straton en Ia urboparto kie la
unuaj kroataj esperantistinoj lo$is. E1 la kvin
knabinoj el Osijek plej multe kontribuis al
Esperanto Marija Pilepid. Davor Klobudar
prezidanto de Esperanto-Societo
"Liberiga Stelo" Osijek dum jaroj esploris
pri la vivo de la unuaj Esperanto-parolantoj

kaj kukoj. Prezidanto de 1a societo Davor
Klobudar gvidis nin tra la urbo kaj montris
al ni la plej interesajn vidindaeojn. Ni vizitis
katedralon kaj admiris Ia belegajn vitralojn
en $i, ni estis sur eefa urba placo kiu havas
triangulan formon kaj fontanon sen barilo.
Ni promenis apud 1a rivero Drava kaj vidis

skulptajon kiu prezentas Pablon Picasson.
Ni foti$is kun li. Sur 1a piedira ponto trans
la rivero ni fotis nin kaj la panoramon de
la urbo. Fine ni vizitis la malnovan urbon Tvrda.

Antarl la tagman$o, kie ni povis
la faman paprikumitan fiSajon
de Osijek ni eeestis en la cefa parto de la
programo: malfermo de Esperanto-strato,
Esperantska ulica Neniu urbo en Kroatio

gustumi

krom Osijek havis tian straton.
Grupo de kvin muzikistoj muzikis
kaj kantis slavoniajn kantojn kaj tri veteranaj
anoj de Ia societo Liberiga Stelo malfermis la
straton - Esperanto-strato. Poste en infana

teatro "Branko Mihaljevii" ni

havis

solenan programon: post salutparoloj sekvis

Esperanto-parolanto en Kroatio.
La kulturan eventon en Osijek ni
profitis por ekskursi. Antai la urbo Osijek
nia buso haltis en urbo Dakovo kaj ni tie
vizitis konatan katedralon.

prezentoj de novaj libroj: Josip Pleadin
prezentis "Antigona" de Jean Anouilh.
Davor Klobuiar prezentis al ni sian libron
pri historio de Esperanto en Osijek "Pet
latica iz Osijeka". Radenko MiloSevii kaj
Josip Pleadin disdonis nome de Unuigo
de zagrebaj esperantistoj diplomojn al
veteranaj esperantistoj, Fondajo Kalendulo
donis subvencojn de po 250 eriroj al kvar
membroj: Marija Jerkovid, Krunoslav
Pu5kar, SaSa Kocian kaj Josip Pleadin
pro iliaj meritoj. Por ni kantis 1a koruso Lipa
el Osijek La programon beligis la bonega
prezentajo de infana grupo el Elementa
lernejo Davorin Trstenjak Zagreb. En
la dua parto de Ia programo gastis Drama
grupo de SEK.

En urbo Osijek anoj de societo
"Liberiga Stelo" atendis nin per bonvenigo

post tre plezura veturo ni venis en Zagreb je

en Kroatio kaj publikigis pri

ili

belegan

kroatlingvan libron "Pet latica iz Osijeka"
- "Kvin petaloj el Osijek". Li trovis ankarj
la tombon de Marija Pilepii en Opatija.
Pri Sia tombo nun zorgas Esperanto-Societo
Rijeka kaj Ia tombo estas deklarita grava

por

kultura historio de Opatija Sur

1a

tombo staras tabulo kun dediCo al la unua

-

Ni foriris el Osijek vespere kaj

malfruaj noktaj horoj.
Nun estas momento ke mi danku
al prezidanto kaj anoj de societo Liberiga
Stelo por beiega renkontigo.
1a

Danira Grgec

AMIKECO
Se via amiko eraron faris,
Vi estu nebulo, nebulo, nebulo.
Se via amiko favoris vin,
Vi estu spegulo, spegulo, spegulo.
Se via amiko miskondutis al vi,
Vi estu bonulo, bonulo, bonulo.
Se via amiko rivelis sekreton al vi,
Vi estu insulo, insulo, insulo.
Se via amiko estas trista,

Vi estu angulo, angulo, angulo.
Se via amiko estas neglektata,
Vi estu okulo, okulo, okulo.
Se via amiko lacas progresi,
Vi estu stimulo, stimulo, stimulo.
Keyhon Soyodpour Zonjoni

La unua fonto estas
"Versoj de persoj",
Espero 2009 (Slovaklo), pago 110
Recitita de Vi5nja Brankovii dum la
festo en Osijek
Fotis

I

Pleadin

Tempo 412009
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50 JAROJ DE DRAMA GRUPO DE STUDENTA

ESPERANTO-KLUBO EN ZAGREBO (1959-2009)
de

S
u
den

kaj
igo

estis tiu grava gluajo kiu kunligadis eiujn
generaciojn de la Klubo, ke guste la Drama
estis dissemanto de kvalitaj esperantistoj
- tiuj kiuj vojagis al internaciaj arangoj kaj
farigis fakuloj pri la E-movado samkiel plejaj
kompetentuloj en la lingvo Esperanto mem.
Tra SEK dum la lastaj 25 jaroj pasis 3-4000
gejunuloj. sed guste tiu cento kiun grupigis
la Drama Sekcio estas ankarl nun aktivaj en
siaj medioj.

jaro

Ni vidu iom da statistiko (en

1a

1984): Proksimuma nombro da aktivaj
membroj en 1a Drama Sekcio de SEK estis

10.

Loun
Dra
A

"Internacia kiso aperinta okaze de 25 jaroj
de la Sekcio praktike validas ankorar.r-nui
kaj mi citos el 1a menciita libro:
"La fakto mem ke iu studenta klubo

ia Kiso"
en 1959.

de

Sur

stis

la foto BoZena iaikoui( Zinko kai
Vjekoslao

Morankii

necesis elekti verkojn laleble verkitajn en
originala Esperanto ari de a[rtoroj el landol
a1 kiuj oni estis invititaj

,Ifl
avis

iojn

tekstojn
c) plej ofte la spektakloj estis

a[ reletive simplajn
Pecs 66. Tyresri 69. Graz i0. Sarajevo 73.
Tesaloniko ,6, Austerlitz i9, Swanwick

B4), dum

eranto havis $uste en la
multe pli vastan signifon

Kaj la nura sekcio de SEK kiu
neniam iesigis sian aktivadon ekde sia
fondigo en 19s9 estis guste [a Drama Sekcio.
Oni povas sen troigo aserti ke la Drama

3

SAT-kongresoj (Kuopio

72,

Bergamo 74, Den Haag 75), kaj dum po
unu IFEF kongreso (Maribor 71) kaj ILEI
konferenco (Beograd 63) kaj en pluraj
internaciaj teatraj renkontigoj en Italio.
Pollando. Francio kaj Jugoslavio) tiam estos
klare ke la Drama Sekcio de SEK senteble
influis al la teatra kulturo de la E-movado.

du

esce

reper
kroata li
Ia

prezentitaj en malkonvenaj salonoj. kelkfoje

en cambroj sen ia ajn scenejo kaj tial la
i adaptitaj al modestaj

kontentigi

zagrebajn

sed kun

universala

sis laleble ofte elekti
temaro.

et pro modesta]
e)
modestaj tlnancal
financaj kondiioj
kondrcoj
kiujn ofertis
tis la invitantoj rplej
rplei ofte ili pagis
nur restadkostoin
dkostojn por limigita mobro da

kaj minimumaj monhelpoj el
Zagrebo mern oni devis elekti verkojn en
kiuj ofte ne estas pli ol s-6 roloj.
aktoroj)

a
el la
"l'3#
sekcio

postulis Ia laboron de traduka teamo kiu en
tiu kvaronjarcento tradukis 1000 pagojn da
tekstoj.

Ciuj tiuj limigoj ne ebligis ke la
programoji atingu iujn
iuin altajn
altain artajn
artain nivelojn
niveloin
Nur
l\ur en la
ra lastaj
rastaj 5-b
vroas anKau
ankai
5-6 jaroj
oni vidas
JaroJ onl
strebojn al eksperimentoj kaj pli superaj artaj
atingajoj. Sed iur alia arta kampo-la Drami
sisnifon - tio estas eduko de
Sekcio havis signifon
personoj. En
gi evolurs
kvalifikitaj.
t<\'atrlrt<ltaJ. talentaJ
talentaj personoJ.
L-n gl
evoluis
kvalitai aktoroj
aktoroi amatoroj
amatoroi kiuj
tre kvalitaj
kiui lai talento
ne postrestas post amatoraj nacilingvaj
teatraoj. Custe tiuj ii talentaj aktoroj plej

ofte estis Cefgvidantoj kaj motoroj de

la

Sekcio sed ankari de Ia tuta klubo. Necesas
mencii sendube la plej meritajn nomojn:

Jure Lipovac, Nevenka Imbert (Brajtid),
Vesna Stanitid, Jurica Mautner rtragike

,:'.:-:::-:: j.l--25:

:::t_:

:-.._.--

l,

..=:::EV--

mortinta en

clnarna g.upo de s.e.k

a) por kontentigi
4

invitantojn

1977

). Ivica

Spoljarec,

Krunoslav TiSljar, SaSa Sirovec kaj Tea
Kudinac. Mi diru ke en pluraj spektakloj al

Tempo 412009

tempo - g,azeto de kel

la sekcio kontribuis ankarl profesiaj aktoroj:

Julije Perlaki, Vida Jerman kaj Mladen
Serment,

Sed Ia nomo numero UNU de

de enesperanta teatra kulturo.

Ni diri anka[ tion ke ]a

Drama

Sekcio havis de tempo al tempo ankai
eksterlandajn membrojn. gejunulojn kiuj

certatempe vivis a[r logis en Zagrebo
(Antoine Ntisigana el Burundio. Roger
Imbert el Francio, Peter Weide el Germanio)

teatro n

de

estas

tio meritas apartan historian traktadon. Mi

kul
Esperanto-Klubo el Zagrebo kontribuis
rilate la kvanton da prezentitaj spektakloj
per proksimume 509" de cio ludita $is nun
rne konsiderante pupteatron). entute per
65 diversaj programoj en sia repertuaro kaj

homo kiu meritas apartan lokon en historio

kredas ke oni devus kolekti Ia materialojn

entute per 200 prezentadoj.

neniam ricevinte monon por tio,

li

Zlatko

Drama grupo de
Studento Esperanto-

50 JAROJ DE

Kubo enla
teatrojo de Vanja
Radooanooii "Surla

DRAMA GRUPO
DE STUDENTA

ejo

oktobro 2009: Sanja

Damjani(,Dag
TreerkajVonja

ESPERANTA KLUBO

Radouanovi1

(1959-2oog)
(rn

Tiiliar

Fotis Damir tvlalkoa

DUA DUoNJARcENTo)
Komence de Ia dua parto de [a

estis Vanda
Jagnjid, Tea

historio de la Drama grupo mi dezirus doni
la "kadron" en kiu tiuj 25 jaroj okazis ... kaj
mia partopreno en $i mezuras 22 jarojn, do

ankai aktoris

en aliaj amato

mr persone
de la grupo

gvidantoj k

nk.'o.'"

Poste venis Ia milito en Kroatio,

vojagoj ... i$is en 90-aj jaroj en Kroatio, kaj
ne nur tie. sinonimoj por nekomprenebla
deziro fari ion pro la amo kaj emo kaj ne pro

je Akademio de Teatraj artoj en

la mono.

Sed,
Sangojn kaj p
ee pli memsta
Tempo 412009

sin rande de teatro de absurdo. Prezentajojn
unue regigoris Krunoslav Ti5ljar kaj poste
Zorislav Soiat rtiam studento pri regisorado

s

eiujn

re igis
rilatoj

kostumoj
Kutinac
membroj

Zagrebo),

prizorgis Tea
e tiamaj junaj
oj: plej elstaraj

poste ankai Tea Jankovii, Ivan Munii,

5

tempo - gazeto de kel

Emina Vi5nid lkiu dum iom da jaroj poste

gvidis draman grupon Prosveta* dd ierba

aktoris ankai Dag Treer kiu ludis gravan
rolon en la vivo de la grupo, kaj dum pluraj

prezentitaj kadre de pluraj E-aran$oj (UK
rJK 21, rJF s, rS

jaroj kunludis ankarl Madimir Dujnii,
Marta Kovai, Tina Ti5ljar. Tomislav
Divjak kaj Vladimir Kamenski

4,

SAT

4, rJS 3,

MrRO

3,

JER

7,
2,

...

tiuj

Fine, kiel konkludo, en

50

jaroj

teatrajojn, 24
ojn, surbendigis
1a unuan video35

grupoj) Dufoje la grupo, pro bonkvalitaj
prezentajoj, estis invitita ceesti en la fina

programoj estis

landoj, en

programo de

l1i

partoprenis pli ol zuO personoj ,kal inter ili
pluraj eksterlandanol ).
E1

tiuj

65 prezentajoj

1a

festivalo,

Vanja Radouanooii

multaj estis

OMAGO AL IVO LAPENNA
EN ROTERDAMO, ZAGREBO

.r\

vt:!is,r,!_{ Lspf:t?A TO

,,tS

N

KA' SPLrr (1909-1e87)

Esperanto-Societo Bude Borjan

en Zagrebo

kaj

Kroata Esperanto-Ligo (kiujn kunfondis Lapenna en aituno 1945)
la programo la 4an de decembr
decembro 2009.
omagis al Lapenna per speciala
speciala,programo
Pri Lapenna prelegis; Josi
Pleadin kaj
kai Neven Kovatid.
Kovaiid. Josip
Iosip
Josip Pleadin
Pleadin montris ai Ia ceesti
ceestintoi belan kolekton da Lapennaceestintoj
Lapenna-fotoj
rtoi el
Stim rakontis pri la ligoj inter Ia skulptajoj
sia arkivo, Spomenka Stimec
de Jesp
n Graz kaj
kaj Zagreb,la Espero kaj la
pri la verko de Nergaard.
Futrrro
Lapenna, publikigis s_ur 1a modesta
biografion
Drogratron^cle
bulteno de sla
sia Esperanto- Socleto
Societo esperantlrn€ryan
esperantli
^de
Ivo Lapenna. Havi straton de Ivo LapEnna en Split estus inde. Gin
povus
aranAi esperantistoj
esperantistoi e1
el Sp1it.
Split. Por tion efektivigi
efektiviqi
Dovus eventuale arangi
necesas granda klopodo
S.

Nekono
(Ioo

6

Lapennc.

riade

Stimec

Nooa eldonajo de L Lopenna,
UEA, Rotterdam,2009.

Tempo 412009
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Esperanta kurso por strikantai studentoj

MONDO UNU BATALO:

EDUKADO NE ESTAS VENDEBLA

Studenta pr:ntempa striko en Kroatio

UNU

"Nip
de
mar|

on!" -foto

granda
al

lelaii6-

k
o
k
g

siko,

pri Ia

literaturo,
ingvo. Kun

respondis

pri tio.
Kvanka

Krome.

la kroatan

pri sia agado rilate

altedukadan sistemon ili
sukcesplene informis ne nur Ia kroatan

minutoj antail tagmezo): "De vi ni ne sereas
de
de
de

vaj

publikon. Konscia pri Ia hodiaia edukadoproblemo, sian subtenon per sia alveno

esprimis interalie studentoj

de

Usono,

ankaI el regionaj landoj
kiel Slovenio kaj Serbio. Leterforme nian
Sr edio. Pollando. kaj

ol kvin

semajnoj

zagreba Filozofia

fakultato. kaj kvankam niaj postuloj ne estis
konsiderita de la kroata registaro. ni kontinuis
nian pubiiko-sciigon pri Ia studkotizoj.
Ekzemple, Ia 6an de junio sur Jelaeii-placo
mi partoprenis ordinaran agadon nomigita
"5
$is 12'. Proksimume kvindeko da studentoj

estos konsideritaj. Envici$ite alpaiadis nin
jurnalistoj kaj demandis ninjam ordinarajn

demandojn

iurnalisto."
- mi rapide
ei tie?' - li

atendas senpagan edukadon!" - mi aritomate
diris kvazari tio derus esti klara $is nun.

Krunoslou Puikar

Tempo 412009
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KROATA ESPERANTO.LIGO PREZENTITA EN BRUSELO
Kulturo movi$anta estis 1a titolo de granda 3-taga brusela programo organizita de Etropa komisiono kaj ties agentejo EACEA.
Pli ol 700 kulturaj atkivuloj venis al Bruselo de 1a EU-3tatoj kaj Statoj - kandidatoj por EU kun la celo interSangi ideojn kaj prezenti 28 el
multaj projektoj financataj de Eriropa Komisiono kadre de 1a Kultura Programo 2007-2013. La prezentado de la kultura programo etendigis
dum la 3-taga konferenco dela2Ta gis la 30a de oktobro 2010. En la kategorio Literaturo, Kroata Esperanto-Ligo havis 1a okazon prezenti
sian projekton titolita Hindunia infanlibro en Etropo - Tri eiropaj infanlibroj en Hinda Unio. Al la projekto de KEL estis dedidita unu
pa$o en la grandformata SO-paga anglalingva brosuro. Spomenka Stimec prezentis la projekton dum la konferenco per prelego (en la modesta angla) kaj per multaj kontaktoj kun la eeestintoj Dum la Kultura Forumo estis ankarl atribuita Eiropa literatura premio, kiun eeestis
1a prezidanto de Elropa Komisiono Jose Manuel Barroso mem. Juna kroata verkistino el Dubrovnik Mila Pavidevii gajnis la premion por
literaturo - belan skulptajon
Sur la fotoj: titolpago de la EU-broSuro kaj la pago de la kroata projekto en gi (supre) kaj la libro de Ministerio pri kulturo kaj la KEL
pa$o en $i (maisupre)
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EKSPOZICIO PRI ESPERANTAJ TIBROJ

EN BJELOVAR

ESPERANTO-SOCIETO SISAK HAVIS
GMETARAN KONFERENCON

Maija Hortart|Kapelac

Sur la

foto:

Lernantinoj

recitos dumla

progromo enlo
biblioteko.
Fotis Alica Baiekovif

Sur la foto:
LindaMariekoud,
Stono

Mariekkaj

tosip Pleadindum
la prezento de lo
nouolernolibro

EKSPOZICIO SPERTU ESPERANTON.

Fotis Nada Pleadin

LA TERNOTIBRO DE STANO
MAR(EK EN LA KROATA

1ia. naski$o, pri Ia vivo kaj verko de Zamenhof oni povis ekscii pli
dum la prelego de Vjekoslav Morankid.
La ekspozicion kunlaborante realigis asocioj Spirit kaj
_

de

Esperanto - Sodieto Rijeka.

Por minimume

tri ekzempleroj, UZE donas trionan rabaton!

Teo Rad.ovonouii
J.

Tempo 412009

Pleodin
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