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cijena primierka /
prezo de unu ekzemplero

de Esperanto-societoj

8,OO

la 15-an de decembro:

-(pliokazos ekzamenoj A, B kai
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- okazos kvizo pri la temo ,,Tibor

konsilantaro

lrma KOVACIC,

VIAN ALIGON, NOTU, KE ...
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/
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,,TEMPO" primaju :vi Clanovi

Saveza

esporanto HrvatC<e s upla6enom
Clanarinom za bkudu godinu.

za

Republiakog sekretariiata za prosvjetu, kutturu i
KUIIUTU SRH.
16. 04. 1980. godine, dasopis Saveza za esperanto Hrvatske ,,7

od

)den ie poreza na promet proizvoda.
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Kroatia EsPerantobibliotelso
VerSajne la 11-a kunsido de KEL-prezidantaro, okazinta la 29-an de septembro estis unu el la enhave tre ri6aj kaj vizite tra amasaj. El plurhora kunsidado, grandan parton okupis diskutoj pri Esperanto-biblioteko, kiu devus esti
fondita en Zagreb. La membroj de KEL-prezidantaro ricevis plurpagan materialon kiu konsistis el ,,Raporto pri fondo de Kroatia Esperanto-Biblioteko",
,,Projekto pri ellaboro de datumbazo por Esperanta biblioteko" kaj ,,Financa
plano de Kroatia Esperanto-Biblioteko por 1991-a laro".
Car la longa diskuto ne donis kontentigan rezulton, estis elektita komisiono kiu devis renkonti$i la 8-an de oktobro en Zagreb kaj pridiskuti nur tiun
punkton de la tagordo. Pro pluraj kialoj la kunsido ne okazis (forestis la komisionanoj). kaj Oar ankari mi estas kunkulpa pri gia neokazigo, jen aldone miaj
pripensoj pri la biblioteko. Mi esperas, ke ankaU aliaj partoprenos la diskuton
por trovi kontentigan solvon, kies frukto estos - la biblioteko. Kaj 0ar temas
pri la afero grava por la tuta kroatia movado, mi proponas ke Cio okazu publike,
kun partopreno de ankari aliaj esperantistoj kaj fakuloj.
La tuta problemo pri la biblioteko aperis, ear ekzistas du projektoj kun du
plenumantoj kaj la vojoj diferencas, la celoj similas, sed oni devas trovi komunan
solvon. Nome, la unua projekto apartenas al ZaEreba Esperanto-Ligo (ZEL),
kaj la dua al Kroatia Esperanto-Ligo (KEL).

En Ci tiu numero de ,,Tempo" ni donas konsiderindan spacon al la prezento de la materialo kiun KEL-prezidantaro pritraktis en sia kunsido la 29-an de
septembro, kaj ni esperas pri viaj reagoj, precipe pri la reago de ZEL-prezidantaro, por povi kritike observi Ciujn detalojn.
Josip Pleadin
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IZVJESTAJ O OSNIVANJU
HRVATSKE ESPERANTSKE BI BLIOTE KE
Knjiga je za esperantiste uvijek bila od izuzetne vaZnosti, jer, za razliku od
drugih jezika, esperanto najvecim dijelom ovisi o pisanoj rijedi. Esperanto, jerzik
ravnopravne komunikacije medu ljudima raZliditih nacionalnosti, osim u povremenim susretima, samo zapisanom rije6ju dopire do svojih Stovatelja i govornika.
Veliki esperantski entuzijasti skupljali su i skupljaju knjiZno blago u biblioteke.

U svijetu poznate su

esperantske biblioteke

u

Londonu, Roterdamu,

BeEu,

Budimpeiti idrugdje.

U Zagrebu ne postoji biblioteka ve6 nekoliko ve6ih i manjih kolekcija
knjiga. To su:
1. biblioteka Gjivoje
2. biblioteka esperantskog druStva ,,Bude Borjan"
3. kolekcija u biblioteci ,,8. Adliia" - vjerojatno izgubljena
4. arhiva IKS-a
5. privatne kolekcije
Niti jedna kolekcija nije adekvatno obradena i dostupna javnosti, osim
djelomiEno biblioteke ,,Bude Borjan". Niti u jednoj biblioteci se ne vode nikakve dodatne aktivnosti, 6ak ni sustavna nabava knjiga. Maksimum obrade je
katalog u biblioteci ,,B. Borjan", koji je napravljen 1980. i koji se aZurira podacima o nestalim i novim knjigama.
Ved duZe vrijeme u KEL-u i ZEL-u postoji ideja objedinjavanja tih kolekcija, prostorno i obradom, u jedinstvenu, adekvatno strutno obratlenu biblioteku. Na prethodnoj sjednici predsjedniStva, dobili smo zadatak ispitati aktualno stanje, saznati 5to je sve neophodno poduzeti za osnivanje i predloZiti
adekvatni projekt. Nakon konzultacije inicijalna grupa je odlutila pokrenuti
akciju, ispitati realno stanje, izraditi projekt i predloZiti predsjedni3tvu neophodne odluke.

Nakon tromjesCnih aktivnosti i obavljenih konzultacija, moZemo zakljuditi da je za stru6nu obradu postojedeg fonda i osnivanje Hrvatske esperantske
biblioteke potrebno:

'

1. PROSTOR ZA BIBLIOTEKU
- idealno rjeSenje bileje bi prostorije u Amru5evoj
problema, trenutno
sve neizvjesno

- u slutaju da se biblioteka

5, ali zbog poznatih

slulbeno osnuje po svim pravilimaSlZ-a
kulture (odnosno adekvatnog fonda u osnivanju), mogu6e bi bilo
traZiti prostor i sredstva od grada ili Republike

4

-

mogude je potraZiti smje5taj u okviru neke postojede, neesperantske
biblioteke
problem prostora za biblioteku se moZe rjeiavati u sklopu prostora za
KEL, iznajmljuju6i adekvatni poglovni prostor
kao nuZni smje5taj, u sludaju iseljenja iz Amru5eve, kao spremiite mogu
posluZiti privatne prostorije

2. OPREMA ZA BIBLIOTEKU
- od skromne dotacije za biblioteku za ovu godinu od 10.000,00dinara,
KEL.ie kupio police za knjige a potrebno je jo5 platiti i rninimalni ho-

norar za izradu potrebne strutne dokumentacije za osnivanje biblioteke (projekt za osnivanje, zahtjev za financiranje i zahtjev za kompju-

terski program)

-

stolove, stolice, pisade maiine i

sl. KEL

ved posjeduje

3. KOMPJUTER

-

KEL posjeduje Atari-kompjuter, ali da bi se mogla uspostaviti veza sa
bibliotetnim i informacijskim sistemom u Nacionalnoj i sveuCili5noj

biblioteci, potreban je I BM-kompatibi lan kompjuter
Terminolo5ki Esperantski Centar, koji ima ured u Zagrebu i koristi
kompjuter koji odgovara zahtjevina Nac. i sve. biblioteke, spreman ga

je dati na koriStenje.

4. KOMPJUTERSKA PROGRAMSKA PODRSKA
- nakon neophodne konzultacije, smatramo najprihvatljivijim program
ORACLE, Eiju aplikaciju za biblioteke distribuira Nacionalna biblioteka
- nuZne adaptacije sposobni su u6initi Fikret Cacan i Ankica Jagnjid
5. KOMPJUTERSKA I STRUENA OBRADA FONDA
- kao neizostavni uvjet pokretanja bilo kakve akcije, smatramo neophodnim da svi prihvate Einjenicu da je za biblioteku najvaZnija KVALIFICIRANA STRUCNA OSOBA koja bi trebala vr5iti obradu i vorlenje
biblioteke. lako se mnogi esperantisti ne6e s time sloZiti, mi smatramo
da se Esperanto moZe nau6iti relativno brzo i smatramo da ie esperantisti bibliotekaru pru2iti svu neophodnu pomo6 u svladavanju neophodnih znanja o esperantskoj kulturi i knjiZevnosti, ali da je STRUCNOST

neophodna za kvalitetno vodenje biblioteke. U cilju pronalaZenja
adekvatne osobe, inicijalna grupa vr5ila je nesluZbeno anketiranje metlu
esperantistima, ali nije pronaclena niti jedna osoba, esperantist i bibliotekar, koji bi bio/bila spremna prihvatiti ovaj zadatak. Tek nakon tog
zaklju6ka potraZili smo bibliotekare spremne nautiti sve neophodno za
kvalitetno vodenje EPSE RANTSKE biblioteke.

-

-

zbog veoma visokih strucnih sposobnosti (bivsi radnik isadaSnji suradnik Nacionalne i sveuEili5ne biblioteke, autor Bibliografije prevedenih
dlela na hrvatski jezik) i veoma korisnog doprinosa dosadainjem toku
osniva.nja biblioteke (vidi projekt izrade baze podataka za biblioteku),
'jednog
od naipogodnilih kandidata. predlaZemo Fikreta cAcAkao i
NA
poSto je do sada sve ucinjeno bilo samo priprema za osnivanje, sve odluke i dogovori vocleni su na neformalni i neobavezuju6i na6in, pa su
promjene i novi priiedlozi mogu6i i dobrodo5li

6. POVEZIVANJE U BIBLIOTECNI INFORMACIJSKI SISTEM
HRVATSKE
(kompjuterskog kataloga), korak o
- uvjet za to ie izradabaze podataka
kojem se rhora razmiSljati kao o cilju koji se mora dosegnuti

"

T,POVEZIVANJE U ESPERANTSKI BIBLIOTECNI INFORMACIJSKI
SISTEM

takvog sistema, na nivou 1o-tak naivedih esperant- u toku je osnivanje
pa
smatramo neophodnim da se u pripremi i osnivanju
skih biblioteka,
kretanja oko bibliotekarskih normi i zahtjeva
najnoviiih
bude
u
toku
.
u esperantskom bibliote6nom informacijskom sistemu

8. PRERASTANJE BIBLIOTEKE U DOKUMENTACIJSKO_
INFORMATIVNI I KULTURNI CENTAR
tek
nakon sreclivanja i izrade ozbilinih i realnih projekata, krenimo u
razvijanje Sirokih kulturnih aktivnosti, koje su i inade vezane uz biblioteke
IZ PRIKAZANOG SLIJEDE ZADACI

1. lzrada projekta

-

:

u toku, strucni dio je ved obavljen idostupan predsjedni-

Stvu. Projekt ie izradio Fikret Cacan.

2. Zahtiev za osnivanje biblioteke nadle2nom fondu ili instituciji. Osnova zahtjeva bio bi projek o osnivanju.

3. Zahtjev za dodjelu

kompjuterskog programa od Nacionalne

i

sveu6iliSne

biblioteke

4.

Propagiranje biblioteke meclu esperantistima
tivnostima (djelomiEno uratleno u ,,Tempu")
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i

informiranie o uratlenim ak-

5. Prikupljanje i prihvat bibliote[ne gratle za formiranje osnovnog fonda
6. Pronalaienle rjeienla prostora

Materijal pripremila inicijalna grupa:
Ankica Jagnji6, Neven Pufnik

U Zagrebu,26. @. 1990.

PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKAZA
ESPERANTSKU KNJ!ZNICU
1.

PREDNADNJE ZA IZRADU BAZE:

II. OBRADA KNJIZNOG FONDA

Osnivanje kompiuedke baze podataka na osnovi knjifnog fonda p.ePNtavlia
stroinu obndu knjig u puebno izrailenqn
ili prilagoilenom prognamu. Brojne su prcdnosti ovako uteilene knjiznice isprcd klasidno urcdenih knjiZnica:
- opentivn$t (lagan i brz pristup

svim bitnim podacima u knjiZnici

bez

posezanja u fond),

rada

-standardiziranost (ujednadena ob-

i prikaz knjiga i

podataka Eto iskliu-

Cuje multipliciranje naslova, a omoguCava
po nzliCitim kriterijima
zastuplien6ti),
- komunikativnatt (iednostavno po-

.planiranje nabve

i Sirenje baze. izada tiskanoga
kaaloga i nznih kaaloga s listiCima, do-

punjavanje

stupnost korisnicima s nairazliCitiiim interesima, ispis rezultata prctnlivanja) itd.
Adabnni se program za orgenizaciju

baze podataka {ORACLE ili neki drugi)
mob dognditi za potrcbe knjiZnice, testirati na uzorku od 5O knjig iz vakga fonda
E uspje$no demonstrirati. Dogradnja bi
nulno obuhvadala:
- soflwacku komunikaciju s UNIMARCOM, standardnim strojnim zapisom
za bib I iognfs ko-katal

oZn u g ndu,

- izndu posebnih maski za una
i rczultatu pretraZivania te doradu vik izbornika radi ve6e

StruCno-biblioadna se obnda knjiga
dijeli na addajnu i formalnu obradu.
Sadr2ajne obrada knjige obuhvaca:
- klasifik*iju gnib (raznda struC-

nih skupina, smieltanje naslova u odrcilene
struinih oznaka),

struCne skupine, davanje

- izndu predmetnica (predmetne se
iz sdrlaja graite a ne iz
naslova ili podnxlova, te najvliZe ukazuju
oznake izvlale
na

pedmet graile).

Odabrali smo najzastupljeniji klasifikacijski sustay UDK (Univerzalna decimalna

klasifikxija) Sto osigunva snimak

fonda

stru|nim skupinama, planiranje nabave, pretra|ivanje fonda po sadrZaju gnila ponoCu prcdmetnih oznaka, izndu
bibliogafija. Klasifikacijom knjiZne grde
fond pataje pngledniii buduci da se s pomodnim brojevima mole zadati oznaka za

pnema

jezik

(esperanto)

vjeZbenice

i

i za oblik

(udZbenici,

sl).

Formalna obrada knjiga oznaCava:
- katalogizaciju grde (kompjuteaki
unos i obrada grade prcma ISBD, medunarodnom standardu za bibliografsku obra-

du i

Unimarcu, standardu za strojno Cit-

ljivi zapis).

podataka, ispis listida

Ka@logki standard ujednacava opis
razlidite graile s Cime postaie preglednija i

uslu2nosti programa.

neupu&nome korisniku, a bibliotekar moZe
prcpoznati grdu bez obzira na v6tu, iezik
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i zemlju

izdanja.

S

Unimarcovim se ozna-

Casopisa), osigunnje komunikacije s drugim

kama, izmeilu ostaloge, regulira pretraZivost elemenata opisa. Predvidjeli smo pretraZivanje po:

knjilnicama i NSB. Takoder se predviila

redovib razmjena s drugim esperanaskim
savezima uz ponudu naiih iasopisa ,,Tem-

- autoru,
- dijelu naslova ili naslovu,
- struinoj skupini,
- prcdmetnici, ti. predmetu ili kljui-

noj rijedi, a moZe

se pretraZivati
vadu i mjestu izdanja.

II

I.

OR

GAN

I

po" i ,,Zelano". Omogufuje se i
voilenje evidencije o posudbi s
komunikacijom s koris

niiara i korisnika, izra

i po izda-

@rade koju ie potrebn

omoguieno zahvaljujudi trenutuenom pretraZivanju fonda. Tek je s aluriranim katalozima moguda uspjeSna suradnja s drugim
esperantskim klubovima u svrhu fttzmiene

ZACIJA POSLA

U fazi

osnivanja knjiZnice moraju se

graCle i popunjavanja
posudbe kniiW.

donositi dalekoseZne odluke od najveaeg
znaienja za ustroistvo knjiZnice. Zato je
neobiino va2no postaviti knjiznicu na
najstrudnije emelje kako bi se mogla ne-

smetano nzvijati u komunikaciji s drugim
knjiZnicama. Struino koncipirana knji2nica
komunicira i s drugim oblicima pohranjivanja duhovnoga blaga, kao lto su dokumenta-

cijski centri, arhivi, baze podaaka i
Nah koncepcija sve ovo omogu1ava na
vremen

i

efikasan naCin. Ova

bi

st.
su-

knjiZnica

bila prvenstveno posudbena, ali s posebnim
tretmanom dijela zaltiAenoga fonda u ko-

jemu su rijetke i starc kniige. Takoder
nam je stalo da se u obradi knjiZne graite

paftuiu sva biblioteinoiokumentaciiska

pravila Sto u nacionalnoj knjiZnici nije pro-

Orgonizirana

fonda, te uzaiamne

i prctraliva

knjiZnica

om ogu Cava sad rZaj ne a kti vn osti :

1.

Tematske izloibe za Clanstvo

akcija pri kupljanja knjiga),
3. Predavanja o esperantskom pokreru i literaturi,
4. lstraZivai ki projekti (pretraZivanje
esperanlskog fonda NSB i drugih klubova),

5. Teiajevi iezika (sa stalnom izloibom osnovnih udZbenika i pomagala) itd.
IV. GLAVNI UVJETI ZA OSNIVANJE
KNJI2NICE
knjiZn

i

1. BiblioteCni prostor za knjige,
ii ara i korisn i ke,
2. Kompiuter (s min. 4 MB RAM)

6O MB na HD,

3. Namjettaj (stolovi i stotice)

police za knjip.

te

Fikret Cacan

ZAKLJUCCISJEDNICE PREDSJEDNISTVA OD 29. g:
lggl.
VEZANI UZ OSNIVANJE BIBLIOTEKE
l_. D_a se

prihvati izvjeitaj o dosad uiinjenom

daljnjim aktivnostima donosira tekuie odluke u vezi provocrenia
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i

iiru publiku,
2. Propagandne aktivnosti (npr.

vedivo kao u nekoj manjoj i specijaliziranoj.

Ovako koncipirana knjilnica mole

strojno
boljom

proi;kb

ANKORAUFOJE PRI
2-a ALP-ADRIA
ESPERANTO-KONFERENCO

KRITIKE

G! ION, EKLABORU TUJ _ SE VI
DEZIRAS GlN BOJKOTI, ELEKTU

KONSIDEROJ

KOMISIONON.

Ofte homoj, agantaj en la diver-

saj kampoj de la Alp-Adria Laborkomunaio, publike asertis, ke la kvinlingva situacio kreas $enan kaj seriozan baron en la plenumigado de iliaj
komunaj oficoj.
Estas do tasko de ni esperantis-

toj

proponi al

ili la plej taigan

sol-

von.

Post la lasta kunsido en Kdszeg
evidentigis ke la nuna E-laborkomisiono ne kapablas, kaj neniam eble
kapablos, prezenti konvenan planon
por la realigo de Ci tiu postulo.
Fakte ne eblas atingi la dezi-

ratan rezulton nur pere de pupteatra festivalo kaj literatura premio!

Pli specifajn iniciatojn oni

Sed kion ni povas fari? Al la
nuna komitato mankas profesieco,
strategio kaj dinamismo. Aliflanke ne
ekzistas inter ni tarigaj laborantoj
pretaj ilin anstatarii.
Guste pro tio ni subtenos ilin
en ilia etprofita agado. Pli bone io

ol

nenio: sed Esperanto ankorarl-

foje perdas grandan Sancon.
En unuigita EIropo, institucioj

kiel Alp-Adrio estos superfluaj, La
unuigo de nia kontinento marSas
sufiCe rapide. Larl la programoj de
Kciszeg, plej optimisme ni havos
statuton en 1991, regionajn reprezentantojn en 1992, prezidanton en
1993: kiam oni eklaboros eirkari
serioza programo?

ne

intencas entrepreni. lnteralie la komi-

tatanoj, kiel ni jam siatempe substrekis, laboras lai ritmoj nekredeble malrapidaj: post du jaroj ankoraU ne estis elektitaj regionaj reprezentantoj nek prezidanto; ee ankorai ne ekzistas oficiala regularo!
Pri Ci-lasta oni nun starigis komisionon! Ni bone scias kiom veras la
diraio: SE Vl DEZIRAS EFEKTIVI-

Mi

ki tiujn

kaptas la okazon por danamikojn, sendintajn al mi

sugestojn rilate la enhavon de

ketilo (proponota al

en-

Alp-Adriaj
funkciuloj), kiu. evidente, estis priplanita ekstertempe.
E. Diirtler
(La artikolo estas represita el

la triesta rcvuo ,,La Eta Gazeto"

oktobro 1990)
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Yruov-Nadlv

ltalio)

.

2l La

Konferenco de AIPAdriaj Esperantistoj donos Pli da
atento al kadra festivalo de amato-

)-

3) Okazos regule en Goricio
(ltalio) proklamo de Libro de la

P

Alp-Adria. Temas pri tre interesa
regiona kunlaboro inter parto de
Italio, AIstrio, Hungario, Jugoslavio

kaj Germanio, ear sur malgranda
teritorio inter kies ekstremoj estas
ne pli ol 400 kilometroj oni parolas
5 Statajn lingvojn kaj plurajn minoritatajn lingvojn ee de 4 diversaj
lingvaj familioj. En gi nun enestas
19 regionoj kiuj oficiale kunlaboras
kadre de la Laborkomunaio AlpAdrio. Esperantistoj de tiu regiono

jam tradicie kune aktivadis longtempe en diversaj formoj, sed ekde

pasinta 1-a Konferenco klopodis preof iciala

Laborkomunaio kaj faris projekton

pri kultura kunlaboro en Esperanto. La projekto estis en printempo
ei-jare prezentita fare de la Kroatia
Registaro al Kultura Komisiono de la

Laborkomunajo. Gi estis oficiale
pridiskutita, kai oni petis pliajn
detalojn por definitive akcepti, ear
oni konsideris gin grava. La projekto
enhavas la jenajn kvar aktivecojn:
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De la 6-a Qis la 9-a de septembro okazis en hungara urbeto Koszeg
ee la aistra landlimo la 2-a Konferenco de Esperantistoj el Regiono

zenti sian agadon al la

1) PIF kiel profesia festivalo
de pupteatroi estonte disponigos siajn partoprenantajn teatrojn inter
kiul parto ludas en Esperanto ankai al Graz (Aristrio) kal Triesto

raj aktivadoj en Esperanto.

Jaro, la plej valora traduko el nacia
lingvo en Esperanton el la itala,
kroata, slovena. germana kaj hungara. PrijuQas internacia iurio.

4) OrganiziQos Oiun duan jaron

internacia lingvistika konferenco pri
la lingva situacio en la regiono.

En la Konferenco en Ktiszeg
partoprenis 102 delegitoj kaj gastoj
el Ciuj kvin landoj kaj pliaj gastoj el
Cehoslovakio kaj Bulgario. La organizantol faris sian laboron kontentige kun pluraj ekskursoj, kulturai
aranQoj kaj partopreno de oficialuloj.
La Konferenco akceptis specialan deklaracion kaj decidis ke la
sekva - 3-a Konferenco okazos en
Zagreb de la 20-a Qis la 22-a de septembro 1991. Tiu ei konferenco
proponos pli da programoj por gejunuloj, aparte en la festivalo de
amatoraj kulturaj aktivecoj en Esperanto kaj eksperimenton pri retradukado al eiuj regionaj lingvoj pere
de la lnternacia Lingvo. Restado
en Studenthejmoj kun dulitaj eambroj estos malmultekosta. Pliajn detalojn petu ee: lnternacia Kultura
Servo, PoStfako 499, YU-41000 Zagreb.

Zlatko Tiiljar

FINA DEKLARACIO
La partoprenantoj de la

ono

2a

Esperanto-Konferenco de la ALP-ADRIA Regi-

K,NSTATINTE
ke Alp-Adrio estas la unua institucio kie, antarl pli ol unu jardeko, ekkunlaboris civitanoj kaj instancoi de la Statol kun malsimilaj sociaj sistemoj kal
politikal apartenoj;
ke Quste per sia plurjara aktivado en la kultura, ekonomia, distra. sporta,
arta, scienca kaj media kampoj $i akiris presti$on kaj sperton;
ke en la mondo, post kelkaj jardekoj de bloka politiko, komenci$as historiai
procezoi de kunlaboro kaj porpaca progreso;
ke precipe en la nieza kaj orienta EJropo okazas gravai liberigaj transformiQoj
de diversaj nacioj;

RiMARKAS
ke pro diversaj obstakloj - ankarl nekompreno pro la plurlingveco - ofte la
liberigaj tendencoj transformiQas al nacionalismo kai Sovinismo;
ke eiuj $isnunaj provoj de internacia komunikado pere de altrudo de iu aln
etna lingvo estis nekontentigaj kaj diskriminaciai;

ATENTIGAS
ke esperantistol de la regiono Alp-Adrio flegas inter si aktivan kulturan kai
turisman kunlaboron kaj okazigas tiucele i.a. interregionajn konferencojn
kai renkontiQojn jam ekde 1964;

KONSTATANTE
ke la esperantistoj de Alp-Adria regiono 6iam estis konsciaj pri la problemo
de la lingva komunikado en regiono, kiu kunigas eiujn lingvo-familiojn de
Eiropo, kaj laU siaj fortoj plenpretas subteni la fortostreCoin de la Laborkomunaio Alp-Adrio survoje al ampleksa esplorado kaj plenkonvena solvo
de

tiu problemo;
OPINIAS

ke eiuj nacioj kun siaj kulturoj kaj lingvoj estas kaj devas resti egalrajtai,
sendepende de la historia graveco

ai nombro;

KONSIDERANTE
la deklaron pri la homaj rajtoj de UNO, la du rezoluciojn de UNESCO pri la
Internacia Lingvo Esperanto kai la pli ol 1O0-jaran porpacan rolon de la Esperanto-Movado;
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PROPONAS

ke eiu

- kiel montro de estimo kaj toleremo al 6iuj aliaj nacioj - rezignu altrudi sian lingvon kaj ne akceptu la altrudon de alies lingvo en la internacia
komunikado;
ke oni konsideru - kiel praktika realigo de egalrajteco la eblon akcepti la
internacian lingvon Esperanto kiel sian duan lingvon kaj uzi gin por la internacia komunikado;

ke oni pli intensigu la lernadon de najbaraj lingvoj en la regiono Alp-Adrio,
ne nur pro ekonomial kalzoj sed ankarl pro la valoro de tuthoma interkompreniQo. La propedeitika taUgeco de Esperanto por la atingo de tiu
celo estos akcentata.

Por paco kaj egalrajteco!

::::::

::::: :[: ;:h:i i:: ::i::: :::i

:::::

:

Palid vere estis trafe elektita loko por gui agrablajn kolorojn de aituno.
Flav-bruna foliaro kovranta braneojn kaj teron donadis diversajn impresojn sub
matena, tagmeza, vespera ai nokta lumoj, kion la partoprenantaro diligente
observis promenante apud la lago, tra la parkoj kaj vagante de unu kafejo al alia
(pro kulturaj kialoj. kompreneble).
Dum tri tagoj (kaj du noktoj) en Pali6 Quis, ripozis, laboris, ekskursis, kantis, trinkis kaj - man$is, normale, malnormale kaj solene, kvindeko da esperantistoj el Skopje, Vranje, Svetozarevo, Beograd, Novi Sad, Subotica, Senta, Ba6ka
Topola, Osijek, Zagreb, Sarajevo, el Hungario kaj Slovakio. El Slovakio venis invitita grupo el Poprad celante profundigi kunlaboron kun gastigantoj-esperantistoj el Subotica. Du urbojn ligas vivo de Tibor Sekelj, kiu naskigis en SpiSsk5 Sobota (kvartalo en Poprad) kaj longe vivis, laboris kaj mortis en Subotica. Pri Poprad prelegis sinjoro Milan Nenbeler. Rezulto de pli profundaj kontaktoj estas
novaj Esperanto-renkonti0oj: ,,AUtunaj koloroj" en Pali6 (Subotica) kaj ,.Printempaj floroj" en Spi5sk5 Sobota (?oprad). Krome, en (inter)parola programo
okazis prelegoj de magistro Antun Simuni6 el Osijek pri vivo kaj verko de Tibor
Sekelj kaj mallonga raporto pri UK en Kubo de Tereza Kapista el Beograd
(kiu pretas prelegi en kluboj) kaj Ronda tablo,,Politikaj Sangoj en orienta Erlropo - eu nova Sanco por Esperanto". Same oni povis aeeti esperantaiojn 0e
kvar gidetoj (interalie ankaU eampanon ,,Verda rano" produktitan en poprad),
aboni gazetojn, aligi al vojagoj ...
Cefa manko de la renkontiQo - dum la lasta vespero pro teknikaj kialoj
esperantistoj restis dise. Aliaj, bedarjrinde, jam konataj: aliQiloj ne sufiee frue
senditaj, ali$ontoj atendis lastan momenton por aliQi, ofte telefone, el organizantoj 6efe oni vidis unu personon
- Dorcle Dragojlovi6. Do, ni jam antariinvitas

vin al venontjaraj ,,AUtunaj kgloroj" al bela Pali6 kaj Subotica, kiuj
revenindaj kaj
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rekomendindaj.

restas

V. Brankovi.
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PUPTEATRA INTERNACIA
FESTIVALO (PIF)
- KONSTANTA VALORO

Vraca kaj

la

norvega pupistino

Tatjana Zaitzowa el Trondheim kiu
varmigis Cies koron per sia pinta
animiga arto en la prezentaio ,,La
Revo de la Pupfaristino". La infa-

na iurio atribuis sian eefpremion
al Si. La teatraio de Vidin-teatro
estis korekta, profesia kaj tiu de

Rumana

La 23-a Pupteatra lnternacia
en Zagreb okazis

Festivalo (PlF)

inter la 31-a de arlgusto kaj la 5-a de

kun entute 14
profesiaj pupteatroj el 9 landoj.
Sen ekstreme esceptaj atingaioj eifoje - tamen kun tri sendube bonegaj teatraj artkreaioj (,,Farjsto" el
Wroclaw, ,,FiSisto Palunko" el Zadar kaj ,,Revo de la pupfaristino"
el Trondheim), la ei-jara PIF denove
entuziasmigis kaj la publikon kaj la
kritikistojn. Ankari nun eblis spekti
septembro 1990

eiaspecajn teknikojn kaj teatrajn gen-

rojn - de la tradiciaj pupo.i

gis

la

teatro,,La ganto"

lerte
plenumita marionetspektaklo. Lingve
Qi ricevis premion por bonege aran0ita surbendigo. Premion ,,Jozefo

Petrin" por aktoro kiu plej

bone

parolas Esperanton gajnis Emil Penja5ki el Vraca.

Ci-iare post periodo de regre-

so ni feli0e spertis denove ioman
kreskon kaj vigligon rilate la esperantistan publikon. Estis unu infangrupo el Varpalota en Hungario kaj

dudeko da esperantistoj el Hungario, Bulgario, Hispanio, Aristrio. Svedio, Koreio kaj Jugoslavio. Ni tre
esperas ke tio ne estis hazardo, sed
tendenco karlzita de serioza pliin-

maskoteatro kombinita kun vivakto-

teresi$o de junaj esperantistoj kaj

pupteatroj,,Tandarica" el
Rumanio kaj de pupteatro el Vidin,
Bulgario havis ankarl bonajn klasi-

La premioj de la lnternacia
lingva iurio estis monaj kaj donis

roj. La

kajn marionetojn kaj la zagreba

ee

siciliajn marionetojn. Tre interesajn
eksperimentojn per grandegaj pupoj
faris la pupteatro el Zadar. kiu ja
ricevis la eefpremion de la internacia

E-familioj por la pupteatra arto.

ilin duone lnternacia

Kultura

Servo kaj Kroatia Esperanto-Ligo kiel
ari spicianto.

Zlatko Tiiljar

faka iurio por la spektaklo,,Fisi-

sto Palunko kaj lia edzino".
Prezentaioj en Esperanto oka-

zis dum la unuaj tri tagoj. Ni vidis
nur kvar teatraiojn en la lnternacia
Lingvo sed 6iuj estis lingve konten-

tigaj kaj

Qenerale

bonaj.

Elstaris

tamen du el ili - ne nur Esperante
sed ankarl arte. La bulgara,,Hundeto kiu ne povis boji" de pupteatro
13

Suda Koreio apartenas al ekzotikaj landoj el vidpunkto de jugoslavoj.
Tial ne estas surprizo, ke la restado de juna korea esperantisto CHOE TAESOK el Sedlo vekis relative grandan intereson de esperantistoj en nia lando.
Samideano Choe Tae-Sok rcstadis en divercaj lokoj de nia lando, kiel gasto
de lokaj kluboj kaj aktivuloj-unuopuloj, sed la Cefan meriton por lia senfena
restado en nia medio havas s-anino Spomenka Stimec el Zagreb, kiu ptanis
liajn kontaktojn kaj restadojn en divercaj lokoj. Por la legantoj de ,,Tempo"
ni provis prepari mozaikon pri lia unumonata vojaQo tra tri respublikoj de
Jugoslavio.

la 20-an de septembro li partoprenis
la prezenton de la korea eldono dq

SUBOTICA KAJ
BAEKA TOPOLA
25.8.-31 .8 kaj 5.9.-9.9.
Post sia vojago tra Bulgario,

Esperanto-lernolibro
StagliS6e.
la

juna esperantisto Choe Tae-Sok alvoja$is al Subotica, kie li pasigis pli-malpli

duonon de sia restado en Jugoslavio.
Dum sia vizito li estis gasto de esperantistoj el Subotica, kaj pri Suda
Koreio li prelegis dufoje: en la entrepreno ,,Sever" kaj en la klubejo de
Esperanto-societo Subotica. Enkadre
de Ci-regiona restado, li vizitis ankai
BaCka Topola. kie li faris intervjuon
pere de loka radio-stacio.
informis: Lajdo lmrid

ZAGREB
31. 8. - 5.9. kaj 19.9.-21.9.
Sian restadon en Subotica s-ro
Choe interrompis por viziti la Pupteatran lnternacian Festivalon (PlF)
en Zagrebo inter la 31-a de arigusto
kaj 5-a de septembro.

Lia dua vizito al Zagreb okazis
du semajnojn poste, kaj dum kelkaj

tagoj li prelegis pri sia lando en Esperanto-societo,,Bude Borjan". Aparte
14

laI la Zagreba

metodo, kiu okazis en la Biblioteko
informoj: IKS kaj ZEL

BANJA LUKA
9.9. - 12.9.
Por Banja Luka s-ro Choe estis
jam la dua koreano kiu venis viziti la
lokajn esperantistoj, sed ne kun malpli granda intereso de la urbanoj.

Li prelegis pri Koreio en la Glmnazio en Banja Luka, kaj estis gasto
de junulara organizaio de la urbo.
Krome, li vizitis la redakcion de
la revuo,,Glas", kie estis okazigita
intervjuo kun iurnalistoj. Kiel f inan
konkludon, la esperantistoj el Banja
Luka proponis starigi kunlaboron kun
iu junulara klubo el Seilo, pri kio
s-ro Choe promesis sian helpon.
informis Mido Vrhovac

SARAJEVO
12.9. -20.9.

En Sarajevo gastiganto
Choe estis s-ano Anto Prajz

de s-ro
el Had-

Zi6i apud Saralevo. La programo de
lia vizito konsistis el vizitoj al unuopai
esperantistoi, al sidejo de EsperantoLigo de Bosnio kaj Hercegovino, al
urbaj vidindaioj kaj al hejma muzeo
de Smail Grbo. Aparte okazis vizito
al Universitata Esperanto-klubo Sarajevo, kie la gasto babilis kun Egestudantoj.
informi3 Smail Grbo

VARAZDIN
22.9. -25.9.
Esperinto-societo

en

VaraZdin

gastigis la vizitanton en sia urbo. Li
sukcesis viziti vidindaiojn de la urbo
(la faman tombejon, Malnovan urbon,
la urban muzeon, barokajn palacojn,
promenejon kaj Cefan urboplacon).

Sekvis vizitoj al unuopaj esperantistoj (s-anino lvek), kaj la tre plaOa
vizito al vinberejo. Dum lasta tago
de lia restado en VaraZdin okazis

lia vizito al

OURDEVAC

25.9. -27.9.
La 26-an de septembro la

gasto

okazigis prelegon pri Suda Koreio
en la Galerio de Stari Grad kun trideko da spektantoj, sed la eefa punkto
de lia restado estis unuhora intervjuo
Ce la loka radio-stacio, kiu vekis gran-

dan intereson de lokaj alskultantoj.
El vidindaj lokoj la gasto vizitis
Etnografian muzeon en Virje, la
riveron Drava, Malnovan Urbon, kaj
neformale vizitis l'a entreprenon
,,Bilokalnik" (lignaiindustrio), specifan datrevenfeston kaj tipan vinbereJon.

El Durdevac la gasto revenis
kaj dairigis la volon

VaraZdin

al
al

Hungario.
informig J. Plsadin

entrepreno ,,Coning",

kie la gasto trarigardis la komputilcentron, ekipafojn por mikro-filmado
ktp.
informiii 2eljka lvid

tr***********it*t*tttt*******t***t***t**
NEKROLOGO
STJEPAN KRCMAR
stjepan Krcmar, mezlerneja profesoro kaj nacilingva verkisto, forpasis la
22-an de septembro en sia 70-a vivojaro. Ni konas lin lari la novelaro ,,Tri noveloj" (tradukita de J. Velebit kaj eldonita ce lKS, zagrebl , sed jam multe pli
frue li estis aktiva esperantisto. Anta! multaj jaroj li estis unu el la membro.i
de Esperanto-societo en virje, kaj dum kvindekaj jaroj li estis sekretario de
Esperanto-societo en Virovitica.
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BLINDAJ ESPERANTISTOJ
KONGRESIS EN SARAJEVO
La 58-a lnternacia Kongreso de

Blindaj Esperantistoj okazis en jugoslavia urbo Sarajevo, fakte gia banfoka parto lliQa, de la 25-a de julio
Qis la 5-a de arigusto 1990. Gin partoprenis e. 140 personoj el 1l erlropaj landoj.

Kadre de la Kongreso okazis
simpozio pri ,,Specifeco kaj proble-

moj komunikaj de la

vid-handi-

kapuloj", kies aUspicianto estis Tutmonda Unuigo de blinduloj. Deko
da prelegoj kaj tre viglaj diskutoj
de nombraj partoprenantoj pruvis
aktualecon de la temo. Estis pritraktitai la psika, socia, teknika,

eduka, kultura, turisma kaj aliaj
aspektoj de komunikaj problemoj
de blinduloj.

Dum la Kongreso kunvenis laUfake muzikistoj, instruistoj, telefonistoj kaj redaktoroj de la brajlaj E-

revuoj kun siaj legantoj.

Okazis

interesaj prezentadoj: de RASAinstruilo, de porblindulaj inventaioj
kaj ankaU de lernantaj manlaboraioj
prezentitaj de loka lernejo por
blindaj infanoj.

Ankai la kultur-arta parto

de

la programo estis abunda. Prezentis
sin la folklora ensemblo, pola akto-

La kongresanoj debatis ankai
situacio de blinduloj en evolulandoj, kaj efektivigante konkludojn
de tiu debato ili kolektis 337 nederlandajn guldenojn por helpi iun el
programoj de la Agado E3
- ,,ln-

pri

ternacia kampanjo por solidareco
kun blinduloj" kies ,,verda" slogano
estas,,Esperantistoj, esperigu
rantojn!

"

espe-

La partoprenantoj utiligis tre

belan veteron por viziti malnovan
parton de la urbo Sarajevo, landan

muzeon, kaj por promeni tra belega
naturo kiu eirkarias la kongresejon.
lli ankaU unu tutan tagon sunumis
kaj banadis en lago Borci, kiu troviQas je sepdek kilometroj de Sara.ievo.

La 58-a IKBE altiris

signifan

atenton de adekvataj registaraj kal ur-

baj rondoj. La Kongreson malfermis
la respublika helpministrino pri laboro, sano kaj socialaj aferoj, s-ino
Nata5a SimiEi6. Delegacio de la Kongreso havis akceptojn ee ministro-

protektanto d-ro Momir Macanovi6

kaj ee la vicurbestro de Sarajevo.
Jurnalistoj el radio. televido kaj la
plej legataj gazetoj vaste informis
pri la kongreso dum la tuta semajno.
Organizantoj de la Kongreso,
Esperanto-Ligo de Bosnio ka.i Herce-

govino kun Respublika Blindul-Aso-

rino Jadviga Gibeinska kun la mono-

cio, varme akceptis la kongresanojn.

ternacia vespero multaj partoprenan-

con pro ege efika organizado de la
tuta kongresa programo. Sed. oni

dramo ,,Zamenhot", kaj dum la in-

toj de la

Kongreso. Unu vespero

estis dedieita al la ius eldonita brajla libro ,,El jugoslavia poezio,,. Tre
interesan prelegon pri originala Esperanta literaturo faris BoriSa Mili6evi6.

t6

kiuj kelkfoje esprimis sian kontente-

certe povus diri ke la kontenteco
estis ambarlflanka.

Azra Colif

TEJO/KER SEMINARIO
Jettenbach 14-1 9.09.1 990.
Certe la organizantoj ne povintus elekti pli taUgan ejon por diskuti
pri la temo ,,Homoj mar$ene de la
Socio": Jettenbach, malgranda vilago
perdita en la germana kamparo 0. 50
km. oriente de Munkeno, verSajne
ludis gravan rolon en la inspiro de la
dumseminariaj diskutrondoj ...
La temo estis tre vasta, kaj la prelegantoj gin analizis el plej diversaj

Ankarl tre specif a estis la kazo
traktita kiel ekzemplon de marQenigo
pro ,,korpaj kialoj,,: alkoholismo en
Finnlando (Minna Ollikainen /SF/)
estis ,,rol-prelego,,, dum kiu, post
enkonduko de la $enerala problemo,
oni aktore legis vivhistoriojn de vere

ekzistantaj personoj. kiuj eu estas margenigitaj, eu sin mergenigis pro sia

dependo de alkoholo'.

vidpunktoj, sekvante tamen struktu-

ron, kiun la organiza teamo klopodis
doni al la seminariaj laboroj.
La ekonomiajn aspektojn de marQeneco oni alfrontis per prelegoj de
Barbara Despiney (PLlF), ekonomikistino, kiu evidentigis la profundajn

konektojn,

j

ekzistas inter la
transiro de planita al merkata ekonomia sistemo. kaj la drasta plialtigo
de senlaboreco, eefe junulara, en la
orient-er)ropaj landoj. Same pri junukiu

lara senlaboreco, kaj pri

praktikaj
konsiloj por elturnigi en la malfacila

transirperiodo de la studado $is
eniro en la labormerkaton, temis

la
la

prelego de Elisabeth Schwarzer (D).
Pri etna mar$enigo, en la tre spe-

cifa kazo de lsraelo, prelegis Amri
(lL). kiu substrekis la malfa-

Wandel

cilan kunekziston de enmigrintoj, enlandaj minoritatoj kaj grupoj da nun
enmigrantoj (cefe el Sovetunio) en tiu
juna mezorienta lando.
Malgrarl la specifeco de la traktita
kazo, gi estis tre taiga ekzemplo de la
neceso, por eiu grupo. integrigi en la
socio, tamen konservante sian kulturon kaj siajn morojn.

Duonvoje inter psikologia
,,movada" diskut-rondo estis tiu,

pera,

pri la temo,,inter

kaj
ves-

aliuloj,,,

gvidita de Bianka Jacobsen (D), surbaze de la libro,,Fajron sentas mi
interne, de Ulrich Matthias, kiu rakontas la personajn spertojn de homo,

kiu, ne estante kapabla sin ieti en la
socian vivon, estas marQenigita kaj
sin mar$enigas ene de tiu Esperantomovado, kiu 6iam asertas kaj kredas
esti plej malfermita kaj akceptema.
Ne 6iuj prelegoj estis, tamen,
celitaj al unu tipo de margenigo:
pluraj prelegoj temis pri aspektoj
de la $enerala problemo ,,marQeneco".

De tiuj psikologiaj, kiel en la prelego
de Francesco Pignatelli (l) ,,psikolo-

gio de mar$enigo", kiu

substrekis

iujn el la plej elstaraj hipotezoj pri

psikologiaj procesoj, per

duoj aJ grupoj

kiuj

la

indivi-

margenigas aliajn, al
socio-pedagogiaj en la prelego de
Bernhard Westerhoff (D), kiu analizis

tiuj

plurajn aspektojn de la karlzoj kaj
eblaj'solvoj de la problemo de margenigo. Ankari

pri eblaj solvoj

parolis

Annegret Mayer (D) en sia prelego pri
la ,,Bahaa modelo por mondvasta in17

'l
tegrigo de individuo,,, kiu prezentis
la manieron, kiel la bahaa komunumo

celas forigi la superregon de la plejmulto sur la minoritatoj.
Krom per prelegoj, la temo estis

alfrontita ari, pli bone. eksperimentita per ,,rolludo,,, gvidita de Anna

' gra0 temis pri hazardo pri planita
ol
koincido,

tiu

kastelo, konstruita de la

freneza (arj almenaU supozata tia)
princo Ludoviko la dua de Bavario,

kaj la apuda monahinejo, tamen

iu_

sence estis laitemaj celoj de la eks-

kurso: ili, fakte, reprezentas du mal-

samajn polusojn de marQenigo, nome
la plej oran materian rieecon kaj superecon kaj, male, la plej pure (teorie) spiritan mondon.

La seminario estis plua

por demandi, kontraiaserti aU

interesa

aldo-

eblecoj kaj tariga etoso por amuzigi,
sed amuziQo en si mem ne estis la celo

de la renkontigo. Kaj
temo estis eiam veka, kaj debatata, ee
foje ekster la labortempo.
. Ne mankis tamen ebleco ripozi
dum la tuttaga ekskurso al la fama
kastelo apud la lago Chiemsee. Mal-

MONTKABANA RENKONTIGO
EN AI'STRIO

tio

ne

nepre

estas negativa flanko, eefe en movado, kiu. ee nur por pretervivi, pli
bezonas aktivajn kaj kapablajn gejunulojn ol turistojn.
Anna Cimossa kaj
Alessandro Amerio

ES ,,Bude Borjan,,el Zagrebo.

La nura oficiala parto de la pro.
gramo estis plantado de la pac-arbo
kaj starigo de Esperanta kaj germanlingva memortabulo apud la arbeto.

Vanja Badovanovid, SEK Zagreb
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el TRIESTO. Se Qis nun vi ne vizitis Trieston
turisme, jen bona okazo. Esperanto-societo ,,Liberiga
Stelo" (pp. 27,54OOO Osijek), organizas aritobusan viziton
al ei tiu urbo. La turisma programo subkomprenas butikumadon, viziton al parko -botanika $ardeno, viziton al kastelo Miramare, viziton al monto St. Giusto kaj groto
Grotta Gigante. LoQado kun matenman$o en junulara gastejo,,Tergeste" apud la kastelo Miramare inkluzivitaj.
Prezo: 640,00 din. (tranokto, veturkostoj, matenman$o

9-11.11.1990. VOJAGO

kaj enirbiletoj al turismaj obiektoj).
Lastmomentai aliOoj al telefono de la redaktoro de ,,Tem-

po": (0431 814-630.

29.11.1990. Dum Tago de Respubliko, Esperanto-Ligo de Bosnio kaj
Hercegovino (V. Pelagi6a 8/1, 71000 Sarajevo, tel. (071)
219-8571 organizas du interesajn vojaOojn:

PRAGO

-27.11.sis2.12.

La voja$o konsistas el vizitoj al Vieno (Prater, Schonbrunn),
turisma trarigardo de Prago (HradEani, Staromestske Na-

6
i

mesti, Vaclavske namesti), vizito al Beneievo kaj bierfabriko, kaj revene trarigardo de BudapeSto. Prezo: 1.100 dinarojn kaj 50 germanajn markojn.
SOFIO - 29.11. $is 2. 12.
Restado kaj trarigardo de la bulgara eefurbo. Prezo: 1100
dinarojn.

GRAVE! GRAVE! GRAVE!
Kroatia Esperanto-Ligo. enkadre de la festo dum Zamenhofa tago, organizas
ekzamenojn de Esperanto (A, B kaj C-grado), la 15-an de decembro 1990
(sabatol, je la 10-a horo en Amruieva 5ll, Zagreb. Prezo de la ekzameno kaj
koncerna diplomo: 150 dinarojn. Viajn ali$ojn bonvolu sendi al KEL Qis
la 1-a de decembro.
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RAKONTO PRI LA DESTINO DE LA ,,VtLAO AMFORA"
Preskari

la tuta aktiveco de la

Esperanto-societo,,A. S. Turkovi6,,
en Rijeka en pluraj lastaj monatoj
turniQas eirkarl la solvenda problemo
nomita ,,Amfora". Sesdeko da mem-

broj de la societo, precipe Qiaj aktivuloj. antari eio 13 membroj de la
prezidantaro okupiQas pri la temo kaj
la problemo de la vilao ,,Amfora,,
en multenombraj neformalaj interparoloj kaj en granda nombro da ,,oficialai" kunvenoj en la societejo kaj
ankai en la kunsidoj de la prezidantaro.

La vilao ,,Amfora" apartenas

al

la societo ,,A. S. Turkovi6,,. La societo
estas ne nur posedanto, sed vera, plen-

rajta proprietulo de la vilao. Tiu

bel-

aspekta konstruaio situas en la peri-

ferio de la urbo Rijeka, 5 kilometrojn
ekde la centro. Gi trovigas sur la Si-

seo ,,Jadranska magistrala" en

Kostrena, Sodi6i 3. Gi situas per aera dis-

tanco nur 500 metrojn $is la marbor-

do, aU nur 1,5 km

Sosee.

La tereta$o de la vilao konsistas
granda halo, du verandoj, kaj

el unu

du apartamentoj, el kiuj 6iu havas po
unu 6ambron, unu kuirejon kaj unu
banejon. Sur la supra eta$o trovi$as
ses eambroj, kaj banejoj ka.j necesejoj.

Entute cirkai 250 metroj kvadrataj
da utila spaco, plus unu belega teraso
(50 metroj kvadrataj) rigardanta al la
maro.
VerSajne, nek en nia lando nek
en la mondo ekzistas iu esperantista
societo proprietanta similan hava jon.
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ldeale estus se tiun vilaon oni
ormus en iaspecan centron de
Esperanta kulturo kaj en esperantistan

transf

marsomerdomon, somerrestadejon. Ci

tie oni povus trovi lokon por kunvenoj, kunsidoj, konferencoj kaj por
aliaj renkontoj de esperantistoj. Ci tie

oni

povus praktiki E-kursojn, prelegojn, simpoziojn, arangi ekspozci-

ciojn, okazigi kultur-artajn solenaiojn.

En ei-tiu vilao oni povus loki

kazi-

non kaj E-bibliotekon. La vilao povus
kunvenigi enlandan kaj eksterlandan,
internacian esperantistaron. La vilao
povus farigi io simila al la iama primoSten, arl simila al la nuntempa

Kultura Centro Esperantista en

La

Chaux-de-Fonds, aU al la Kultura
Esperanto-domo Kastelo,,G16sillon,,
en Baug6.

Vane fantazii pri tio. La vilao
trovigas en mizeraj kondieoj. Jam ses
jarojn gi estas vakanta kun eiuj insta-

lajoj difektitaj, kun multaj riparendasocieto ,,A. S. Turkovi6,,
estas senmona. LaI la projekto farita
de fakulo, por ripari Ciujn difektojn

ioj. La

oni devus elspezi 200.000 DEM.

La vilaon oni ludonu, kaj

eio

estus solvita. Antarl du-tri jaroj oni

tion provis per anoncoj en taggazetoj.
sed neniu volis lupreni la konstruajon
en tia stato. Hodiarl la kondiCoj SanQiQis. Cie en nia lando fondigas mult-

nombraj privataj firmaoj. La bezono
de la negoca spaco iQas 0iam pli granda. En Rijeka en nelonga tempo estis
registritaj 6irkai du

mil novaj

priva.

tai firmaoi. Anta[ unu monato en
unu dqno en la centro de Rijeka
lokigis 15 privatal entreprenoj. Al
konkurso por lupreno de la negocspaco, la prezo de unu kvadrata

metro haltis je 140 dinaroj!
Komence de ei-tiu jaro anoncis
sin tri kanCidatoj por lupreno de la
vilao ,,Amfora". En reciproka konkurenco unu tuj elfalis Car li ne estis
sufiOe monkapabla kaj li ne povis esti
serioze akceptita. La dua Ciam prokrastadis ne volante doni konkretajn
formajn proponojn. La tria venis kun

skribita konkreta propono de

la

kontrakto. Pri tiu propono oni diskutis
en plura! kunvenoj, kaj kunsidoj en
la societejo. Oni detale, punkton post
punkto, pridiskutis kai kun proponin-

to

traktadis. En

tiu

traktado oni

precize formulis dezirojn, postuloin
kal kondieojn de amba[ interesiQantoj. Estis konsideritaj ankai la specia-

laj interesoj rilatantaj Esperanton kaj
la movadon. Ekzemple, ta vilao estos
nomita ,,Vilao Esperanto,,, en $i
iu parto restos rezervita por la espe-

rantista agado, kg, kp. preska[ en.
Cio oni kunsentigis. Restis nur preci-

ze

pritrakti kaj decidi pri la luprezo.

Sed, abrupte eksplodis malprudenta makonkordo inter esperantistoj.
La prezidanto kun kelkaj membroj
neatendite venis kun tute nova propono de la kontrakto kun tute nova konkuranto. Tiu propono de la kontrakto

provokis la 22-an de oktobro 1gg0
en la societejo tre gravan malkontenton kaj kritikon dum la neformala
kunveno de 12 membroj, inter ili 9
membroj de la prezidantaro. La nova
propono por iuj societanoj estas malakceptebla pro multaj kialoj. luj
proponitaj punktoj de tiu kontrakto
estas malkonformaj al la leQo kaj
rekte malutilaj kaj kontra0aj al la interesoj de la E-societo. Akre estis
kritikita la konduto de la prezidanto
kaj de liaj subtenantoj kiuj volis rapidege, sen profunda pritrakto, ka! sen
solida pridiskuto, tuj subskribi la
zuspektindan kontrakton.

Oni postulas ke la prezidanto
tuj kunvoku la kunvenon por ke oni
povu serioze pridiskuti Ciujn rimarkoln
kaj riproCojn.

Rado Skalamera

KORESPONDI DEZIRAS

Kun jugoslaviaj geesperantistoj deziras intersangi
postkartojn, ribrojn kaj fordiskojn/kasedojn: pekim

ll.o.rT

AM, Brazilo.

,rr,

Cuir.'postal, 3280, BR_69001 Manaus _
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LA 11a KUNSIDO DE KEL-PREZTDANTARO
La 1 1-a kunsido de KE L-prezidantaro okazis la 29-an de septembro
1990 en Zagreb (Amruieva 5/l), kun partopreno de 14 membroj de la prezidantaro (Beloievi6, Dimovska /anstataii Cecill , Gubijan, lvi6, Jagnjii A.,
Jagnji6 M., Kudumija, Pleadin. Pufnik, Vurm, Brkanac, KoIiI, MiloSevi6, Osibov). La kunsidon ne partoprenis MorankiC kaj Dikli6.
Por la kunsido estis preparita 9-punkta tagordo, kiu montrigis sufiee ampleksa. Estis akceptitaj protokoloj de la 8-a kaj 9-a kunsidoj de la prezidantaro.
Kelkaj membroj plendis pri neserioze kaj malgustatempe organizita lasta (10-a)
kunsido en zadar, tagon antai balotoi, sed post ioma diskuto la prezidantaro
konkludis, ke la kunsido enzadar estis decidpova, ear partoprenis kvorumo.
Pri realigo de laborplano parolis Neven Pufnik. Estis akceptita propono
ke la seminario por aktivuloj ne okazu kiel planite dum novembro, sed kune,
okaze de la Esperanto-semajno eirkari Zamenhofa tago. La grupo de aktivuloj
deioranta en KEL estas taskigita prepari programon por Esperanto-semajno en

da[ro de 2-3 semjanoj.
La eefa temo de la kunsido estis fondo de Kroatia Esperanto-Biblioteko,
kaj post longa diskuto estis elektita komisiono kiu plue okupigos pri tiu temo
(Jagnjid, Milo5evi6, Cacan, Pleadin, Pufnik). pri la konkludoi kaj proponoj legu
en aparta loko Ci-numere.

Al la prezidantaranoj estis prezentitaj raportoj pri dumsomera dejorado
en Amru5eva (kostoj: 6415 din) kaj pri la 2-a ERA-AROJ, kiu finiQis kun negativa saldo de e . 4500 dinaroj.
Estis proponite, ke por la sekvonta kunsido oni preparu laborplanon por
1991, kaj estis formita laborgrupo por statut-Sangoj.
Sub ,,diversajoj" estis konkludite ke s-ro Ko6i5 sendu protestleteron al
JEL pro nericevo de invitiloj por la konferenco en zagreb kaj por kunsido de

M. BeloIevid estas nomita kiel delegito en la Balkanan Komitaton.
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JARABONOJ POR
,,EL FOPOLA EINIO"
Dinaraj jarabonoj al bonkvalita
monata revuo ,,El Popola Cinio"
estas pageblaj al EPC-perantoj en
Jugoslavio, lai jena prezaroi

l jaro .
2jaroj
3 jaroj

.. ..
...

Jarabonojn akceptas

190din

kiel

peranto, s-ino Spomenka
DRAMA GRUPO DE SEK
REAKTIVAS

la itala nacia

E-kongreso en Padova
fine de aigusto. Dum la teatra vespero ni prezentiQis per teatraio ,,lnterparolo de Angelo Beolco Ruzante",
fama renesanca komediverkinto el Pa-

dovo. La tekston tradukis eminenta
itala esperantisto Carlo Minnaja kaj
regisore helpis nin membroj de la
,,Assoziazione Ruzante" el Padova,

kiuj prizorgis la kostumojn,

$minka-

iojn kaj scenejon. La teatrajon spektis
cento da kongresanoj kaj forta fina
aplaUdo montris ilian Saton. Precipe

eef-

Stimec,

Nova Ves 87, 41000 Zagreb.

NOVAJ LTBROJ EL EINTO

Post ioma paUzo la Drama grupo
de Studenta Esperanto-Klubo el Zagrebo denove teatrumis. Okazis tio dum

85din

...135din

en

Perantoj de ,,El Popola Cinio"
Jugoslavio ofertas al vi novajn

Esperanto-librojn lari jena prezaro:
't7,50 din

,,Rakontoj pri Afanti"
,,Profilo de Cou Eblaj"
,,Antologio de Cina
Literatu ro"

.,Gvidlibro tra Pekino"
,,Geedzigaj moroj de einaj

97,50 din
145,80 din
192,70 din

nacimalplimultoj"
,,Tibeto sur la Monda
Tegmento"
,,Granatoj"

32,80 din
174,10 din
27

,40 din

bone aktoris la Cefrolulo SiniSa Broni6,

sed ne multe malpli bonaj estis
Vesna Hitrec kaj Miren Milovi6. La
sukceso de la teatraio estis des pli
granda Car ni faris $in nur dum du
monatoj (oni mendis gin en junio!)
kaj des pli multe la sukceso Qojigas
nin, kaj Ciujn Satantojn kaj iamajn
membrojn de la Drama grupo.

SOLENA PREZENTO DE
LIBRO DE ALBAHARI

La 27-an de septembro 1990
en Kultura Centro Beograd

okazis

(KCB) solena prezento de

esperant-

lingva tradukaio ,,Eklampsio en remi-

Ljiliana PraniiC

zo", kiun faris Zlatoje Martinov

lari

serblingva originalo
h

de David

Alba-

ari.

La prezenton eeestis kaj parolis
David Albahari kaj Zlatoje Martinov,

precipe pri verkoj de Albahari kaj
pri la Esperanta literaturo. La interparolon gvidis prezidanto de Serbia
Esperanto-Ligo mr Radojica Petrovi6,
dum la fragmentojn ambaUlingve legis

f-inoj

SneZana Petkovi6
2ivanovi6.

kaj

Du5ica

D. Albahari montris grandan intereson pri la Esperanta literaturo $enerale, kaj ankai sian kontenton kaj
dankon al Serbia Esperanto-Ligo kal
al la tradukinto, emfazante la grandan signifon kiun por li mem havas la

tradukaio. Z. Martinov parolis pri
la jus fondita beletra serio de SEL
,,Jugoslaviaj verkistoj en Esperanto",
kiu celas prezenti al la mondo la jugoslavian literaturon kaj enkonduki en

la Esperantan beletron novajn spertojn, formojn kaj temojn. La eefa
karakterizo de la serio estas: traduki
modernan literaturon kun novaj esprimmanieroj, formoj. temaliroj, inventmetodoj kaj novaj literaturaj iloj.
La libro de David Albahari estas la
unua en la serio. Oni planas aperigi
du librojn jare.
Zlatoie Martinov

ZAG

R

ELDONAJOJ DE
EBA ESPERANTO-L! GO

En sia abunda eldona agado, ZEL
verSajne estas specifa organizaio espe-

laj kreaioj en Esperanto de du makedoiiaj epserantistinoj (Nevenka Tomi6
kaj Vera Cornij). Lai plej novaj informoj, baldarl aperos du novaj poemaroj: ,,llia tosto je nia kosto" (originalaj poemoj de Marko Petrovi6) kaj

,,Sub suno kaj ombro" (poemoj de
Dragutin Domjani6 en originala kroata
versio kaj en traduko de Zvonko Rehori6). Kiel alia projekto Ci jare estas

menciita ,,La eta princo" en formo
de etlibro.

Krome,

la informilo de ZEL,

,,ZELano" atignis konsiderindan kvaliton. ear $i aperas regule Oiumonate
(gis nun aperis 36 numeroj), kaj gi
prezentas eion kio okazas en kampo
de Esperanto en Zagreb kaj pli large.

Aparte gravas, ke la rubriko ,,Pro-

grama paQo" regule anoncas programojn de zagrebaj societol dum tuta
mohato, kio faciligas planadon de
eventualaj vizitoj.

LaU la plej f reSa informo,

Oiu

libreto el ,,Etlibra biblioteko"

kostas
kompleto el

10,00 dinarojn, kaj
5 gis nun aperintaj, nur 40,00 dinarojn. ,,ZELano" estas abonebla por
1991 je prezo de nur 50,00 dinaroj.

ESPERANTO EN TURISMA
PROSPEKTO
La nordkroatia urbeto Durdevac,
ricevis publikafon kiu prezentas Qian
plej faman konstrualon - la Malnovan Urbon, centron de $ia kultura

laboro. Aparte grava por esperantisestas la fakto, ke Esperanto havas
honoran lokon kiel unua lingvo de
tiu prospekto, apud aliaj grandaj

rantista en nia lando. Gia,,Etlibra

toj

titoloj,,Jubilea versgirlando,. (poemoj
de zagrebaj esperantistoj) kaj ,,Stupoj/

naciaj lingvoj. Teksto-adapton faris
Zdravko Sele5, kaj la prospekto estos

biblioteko" konsistas jam el kvin
libretoj. Laste aperis poemlibroj sub
Kiel, kien" (poemlibreto de origina-

baldarl aeetebla.

