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En tiu ĉi informilo vi trovas interesaĵojn pri instruado, pri eventoj rilate al kursoj, klerigado kaj alvokojn,
novaĵojn en 2017.
AGEI-jarĉefkunveno,
ĉefkunveno, Germana Esperanto-Kongreso
Esperanto
La AGEI-jarĉefkunveno okazos,, kiel kutime, dum la Germana Esperanto-Kongreso
Kongreso (GEK).
Einladung: VDEL-AGEI
AGEI Mitgliederversammlung
Der Verband Deutscher Esperanto-Lehrer
Lehrer (VDEL-AGEI)
(VDEL AGEI) lädt zu seiner jährlichen
Mitgliederversammlung im Rahmen des 94.
9 Deutschen Esperanto-Kongresses
(https://www.esperanto.de/de/enhavo/gea/94
https://www.esperanto.de/de/enhavo/gea/94-deutscher-esperanto-kongress-2017
2017) in Freiburg ein.
Diese findet am Samstag, den 03. Juni
Jun 2017 in der Katholische Akademie Freiburg statt.
Adresse: Wintererstr. 1, 79104 Freiburg,
Freiburg Tel. 0761/319180 - Fax 0761/31918-111
111
www.katholische-akademie-freiburg.de
freiburg.de
Beginn ist um 15:00 Uhr.
Neben Berichten über die Arbeit des vergangenen Jahres sind Diskussionen über die weitere Arbeit des
Verbandes zu erwarten und ausdrücklich erwünscht. Der Vorstand erwartet daher eine rege Teilnahme
der Mitglieder.
Invito al: Jarĉefkunveno
ĉefkunveno de AGEI
La Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj
Instruistoj (AGEI) invitas ĉiujn siajn
ajn membrojn al la ĉi-jara
ĉefkunsido, okazonta enkadre de la 94a
9 Germana Esperanto-Kongreso (Freiburg,, inter 2-5 de junio 2017).
https://www.esperanto.de/de/enhavo/g
https://www.esperanto.de/de/enhavo/gea/94-deutscher-esperanto-kongress-2017.
.
La AGEI-kunveno okazos inter 15:00
:00-16:00, la 03an de junio, 2017 en la kongresejo Katolika
Akademio Freiburg statt.
Adreso: Wintererstr. 1, 79104 Freiburg,
Freiburg Tel. 0761/319180 – Fakso: 0761/31918-111
111
Aliĝilo: https://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo
bw.de/pages/eo/bavelo-arangoj/gek-freiburg/aligo.php?lang=EO
freiburg/aligo.php?lang=EO
Programo: https://esperanto-bw.de/pages/eo/bavelo
bw.de/pages/eo/bavelo-arangoj/gek-freiburg/programo.php
freiburg/programo.php
Ni esperas je ĉies aktiva partopreno. La jarraporto estas legebla ĉe
http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=97868652
urbo.de/page.php?pid=97868652
Proponata tagordo:
1. elekto
ekto de la gvidanto de la kunsido. Salutado, malfermo. Elekto
lekto de protokolanto, kontrolo de la
laŭstatuta
invito kaj decidpovo
2. decido pri la tagordo
3. raportoj de la kasisto kaj la kasrevizoroj
4. raporto de la estraro. Malŝarĝigo
ŝarĝigo de la estraro
5. informado, diskutado pri edukrilataj projektoj
6. pluaj aktivecoj kaj proponoj
7. laborplano por la sekva agadjaro. Decido pri loko kaj dato de la sekva jarĉefkunveno.
jarĉefkunveno.
8. diversaĵoj
Koran bonvenon!
Kun multaj salutoj kaj danko al ĉiuj,, kiuj per membreco kaj agado subtenas nian asocion,

Zsófia Kóródy
AGEI-Vorsitzende
AGEI-prezidanto
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Pri IPR: ekde 2016 pluraj numeroj malfrue aŭ tute ne alvenis al pluraj adresoj.
Ĉar pro la kulpo de la livera kompanio kaj pro la transloĝiĝo de FEL multaj paperaj abonantoj daŭre ne
ricevis ilin, rekompence – laŭ la decido de ILEI – oni rajtas ricevi la retajn variantojn de la lastaj 5
numeroj de IPR. Pasvortoj ne estas.
Retaj variantoj de IPR 2016/1
Alirvojo al la malpeza varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr161_elibre_kjdjkedjn456.pdf (2289 KB)
Alirvojo al la printkvalita varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr161_print_efho7467djh.pdf (4117 KB)
Retaj variantoj de IPR 2016/2
malpeza varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr162rete_elibre_wehdwhnfuil.pdf (3693 KB)
printkvalita varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr162rete_granda_ierferfi.pdf (8063 KB)
Retaj variantoj de IPR 2016/3:
malpeza varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr163_ete_djksfhu663645eihdf.pdf (2996 KB)
printkvalita varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr163_print_ihedfhfuu5345jjiejdej.pdf (7710 KB)
Retaj variantoj de IPR 2016/4
malpeza varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr164_ete_dgwdgqwuigqw.pdf (1937 KB)
printkvalita varianto: http://www.ilei.info/pdf/Ipr164_print_hsdknkfweuifbhuif.pdf (6382 KB)
Retaj variantoj de IPR 2017/1
malpeza varianto: http://ilei.info/pdf/Ipr171rete_ete_kljfkdfjrn.pdf (2014 KB)
printkvalita varianto: http://www.ilei.info/pdf/Ipr171rete_print_kdhkhwuih.pdf (5414 KB)
Malnovaj numeroj estas troveblaj en la arkivo de IPR: http://www.ilei.info/ipr/malnovaj_numeroj.htm
ALVOKOJ
1. Wolfgang Schwanzer (Esperanto-Buchversand):
Mi kore invitas vin, viziti mian retejon www.esperanto-buchversand.de. Tie mi ofertas - interalie - plurajn
librojn okaze de la memorjaro pro la morto de Zamenhof (1859-1917).
Mi volas atentigi vin, ke mi, kiel libroservo de GEA, por kluboj kaj kursoj ebligas rabaton, se oni mendas
plurajn librojn samtempe. Kaj se la tutaj kostoj estos pli altaj ol 70 € mi ne fakturos sendokostojn
(normalpoŝte).
2. Germain Pirlot el Belgio: Por verkado de artikolo en la trimonata Informbulteno de belga sekcio de
AEDE (Eŭropa Asocio de la Instruistoj) kies ano mi estas, mi ŝatus ricevi informojn pri rilatoj pere de
Esperanto inter lernejoj, ne nur el Eŭropo. Tio temu pri kontaktoj, diversaj interŝanĝoj, renkontiĝoj, dum
2016 kaj 2017. Tiajn informojn, sen tro da detaloj, mi devus havi ĝis la fino de majo.
Jam ekde aprilo 2015 mi havas artikolon pri Esperanto en ĉiuj numeroj de tiu trimonata informbulteno,
publikigita en la franca http://www.aede-el.be/. En la lasta, decembron 2016, temis pri ILEI
http://www.aede-el.be/uploads/documents/BI/BI-2016-12.pdf (p.16-17).
3. Richard Delamore (Ĉefa Afergvida Oficisto, https://www.amikumu.com)
Amikumu estas apo (poŝtelefona aplikaĵo), kiu helpas samideanojn trovi kaj kontakti proksimajn
esperantistojn kaj parolantojn de aliaj lingvoj. Vi povas legi pli ĉe nia oficiala paĝo
https://amikumu.com/eo/.
Mi tutkore kredas, ke la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj povas multe profiti de la uzado de nia
senpaga aplikaĵo. Ekzemple, la apo tuj montras al lernantoj kaj lernejestroj, ke esperantistoj troviĝas ĉie
ĉirkaŭ la poŝtelefonuzanto. Ĝi montras al la lernantoj la abundajn oportunojn por trovi kaj engaĝiĝi kun
esperantistoj ekster la klasĉambro. Tio tuj pruvas al ili la utilecon de nia lingvo.
La apo helpas instruistojn de Esperanto pli bone konatiĝi kun lokaj esperantistoj kaj kunordigi la lokan
movadon.
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4. Klaus Friese: Projekto “Unu Esperanto-instruhoro”. Vi povas subteni tion per subskribo de peticio ĉe:
https://secure.avaaz.org/en/petition/Teachers_and_Esperantospeakers_To_have_one_lesson_about_Esper
anto_in_schools/
Ĝoju la subskribon kaj bonvole transdonu la ligon! Koran dankon!
5. Hori Jasuo (Japanio, projekto Esperanto-sumoo): Legu multe kaj propagandu legadon de Esperantolibroj! Se vi partoprenos, vi povos legi librojn dormantajn sur via breto. Vi povos legi librojn kune kun
300 esperantistoj en la mondo. Por partopreni bv. sendi al HORI Jasuo (s-ro) 371-0825 Japanio, Gunma,
Maebasi, Ootone 2-13-3, hori-zonto@water.sannet.ne.jp
 viajn nomon, luktistan nomon, nomojn de viaj urbo kaj lando
 titolon de la libro, kiun vi legos en tiu periodo kaj kvanton da paĝoj, kiujn vi legos en unu tago
Jen statistiko ekz. de la sumoo en januaro 2017: en ĝi partoprenis 366 homoj, en la listo de legitaj libroj
estas 246 titoloj. Bonvolu viziti nian retejon kaj vidu, kiel abunda estas nia librokulturo.
http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/libroj.html
Por pli da informoj vizitu niajn retejon, Vikipedian kaj Fejsbukan paĝojn:
http://www.esperanto-sumoo.strefa.pl/index.html
https://eo.wikipedia.org/wiki/Internacia_Esperanto-Sumoo
https://www.facebook.com/groups/759066970888217/?fref=ts
6. Bernhard Schwaiger (Erfurt, Radio F.R.E.I.): Turingio Internacia estas la titolo de la esperanta
magazino de la radio, per kiu oni intencas prezenti kiel eble plej multfacete Turingion kaj ties ĉefurbon al
la tuta mondo. Ĝi disaŭdiĝas ekde januaro 2012 ĉiun unuan dimanĉon de monato je la horo 20-a, daŭrante
unu horon. Kelkaj eroj de la magazino estas germanlingvaj. Ekzemple jen kelkaj rubrikoj:
*Lokaj novaĵoj el la erfurta regiono (resumo en la germana)
*Angulo beletra
*Thuringiensia (sciindaj faktoj pri vidindaĵoj, kutimoj kaj moroj, historio, konstruaĵoj)
*Leterkesto de la geaŭskultantoj (parte en la germana; de tempo al tempo kun intervjuoj)
*Lingvokurso
Ĉiuj elsendoj povas esti reaŭskultataj kaj relegataj ĉe http://www.radiofrei.de/index.php?iid=podcast&ssuchtext=TURINGIO+INTERNACIA&ssubmit_search=Suchen
7. Katalin Kovats (redaktoro, edukado.net)
Eble vi jam legis pri nia nova projekto Ekparolu!, kadre de kiu ni parigas spertajn esperantistojn kaj
komencintojn por skajpaj interparoloj.
La ’genevoj’ havas rajton je 10 parolsesioj de 30 minutoj. La tempon oni elektas laŭ agendo, kie la
geonkloj markas sian disponeblon. Por partopreni ambaŭ grupoj devas trairi enirtestadon.
La ’geonkloj’ ricevas metodikan trejnadon kaj helpon. La partopreno estas senpaga por la genevoj, kaj la
laboro "nur" dankata por la geonkloj.
Tamen ni registras la laboron kaj provas per donacoj iel premii la plej aktivajn geonklojn.
Ni serĉas pliajn geonklojn. Ni esperas, ke en Esperanto-familioj troviĝas kelkaj.
Por la genevoj estus aparte interese sperti, ke nia lingvo vere funkcias ankaŭ en familioj.
Ĉu iu el vi - eble eĉ kun familianoj - ŝatus partopreni en la projekto? Ankaŭ viaj adoleskaj gefiloj estas
bonvenaj, se ili emas. Bv. viziti nian retpaĝon kaj aliĝi: http://edukado.net/ekparolu/prezento
8. Didi Weidmann: La 14-an de aprilo 2017, ĝustatempe por la grava rememortago de Ludoviko Lazaro
Zamenhof fine aperis la nova grava gvidlibro „Fahrtrichtung Esperanto – Einsatz für eine Vision“ de
Klaus Friese (ISBN 978-3-9524594-4-7) kun kontribuoj el Germanio, Aŭstrio kaj Svislando de Robert
Bogenschneider, Ralph Glomp, Jan Kozousek, Helmut Lasarcyk, Frank Merla, Werner Pfennig, Louis v.
Wunsch-Rolshoven, Mireille Grosjean kaj Dietrich Michael Weidmann. Prezo: 19,50 €. Mendebla ĉe
http://www.allsprachendienst.ch/verlag.html
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KORESPONDADO
1. Se vi deziras havi plumamikon en Japanio, ĉu per la Reto ĉu per helika poŝto, bonvole turnu vin al
Koresponda Servo de Japana Esperanto-Instituto, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, Tokio, Japanio
La respondeculo estas Sinjoro Nobuo Sakurai esperanto@jei.or.jp
La respondeculo petas, ke vi indiku vian aĝon, sekson, profesion, interesojn kaj preferojn.
2. Dongfang Elementa Lernejo en urbo Changzhou de Ĉinio
Lastajn jarojn ni en Dongfang Elementa Lernejo, kiu rilatas al Esperanto, havas la projekton pri Studo de
Internacia Kompreniĝo, celante divastigon de ĉina tradicia kulturo, respekton de diversaj aliaj kulturoj kaj
diferencoj, konigon de simplaj internaciaj scioj kaj internaciaj memorindaj datoj kaj lokaj kondiĉoj kaj
moroj en la tuta mondo, studon de bazaj internaciaj manieroj por interŝanĝo.
La majon de ĉi jaro ni okazigos la ĉefteman aktivadon pri “Diferencaj Lingvoj kun Sama Sento” en la
monato de Studo de Internacia Kompreniĝo. La kerna slogano de ĉi tiu Lingva Festivalo estas “Salutoj el
la Mondo”. Ni nun sendas al vi nian petleteron, esperante ke ni povos ricevi viajn salutojn el amikecaj
landoj, urboj, lernejoj, esperantistoj kaj amikoj, al niaj geknaboj de Dongfang Elementa Lernejo.
“La Salutoj” povus esti filmetoj, sonbendoj, fotoj, leteroj kaj pentraĵoj kies lingvoj povus esti gepatraj
lingvoj kaj dialektoj kun Esperanto. Kaj poste sendu al ni per retadreso: czsdfxx@1216.com.
Ni, Dongfang Elementa Lernejo, sincere sopiras viajn respondojn, kredante ke viaj subtenoj kolorigos
nian Lingvan Festivalon, kaj ke viaj aliĝoj vastigos la vidpunkojn de niaj geknaboj. Lasu la semon pri
Paco, Amikeco kaj Amo kreski en la koroj de vi kaj ni. Bondeziru al geknaboj de Dongfang Elementa
Lernejo “Feliĉan Vivon kaj Bonsanan Maturiĝon”.
EVENTOJ
1. AMO LIMA estas AMO seminario gvidata de Dr Katalin Kovats, Monika Molnar kaj Mireille
Grosjean. Ĝia enhavo rilatos al nia lingvo, ĝia instruado kaj ĝia diskonigo. Dato: de ĵaŭdo ĝis dimanĉo
25-28 majo 2017. Ĉiuj informoj troveblas ĉe www.ilei.info, inkluzive reta aliĝilo.
2. 50-A KONGRESO DE ILEI: 15-22 julio 2017, Busano, Koreio
Kongresa temo: "Edukado al respektoplena turismo". La evento okazos antaŭ UK en Seulo, en la sama
lando. Aliĝilo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qbOKp190oU8VwP7cTJwDNUV73eQppfHHjzxU5i13_6CmA/viewform
LERNMATERIALOJ, HELPILOJ, RETPROGRAMOJ
1. La PakEo estas pedagogia dokumento libere elŝutebla de la reto, printebla, fotokopiebla kaj uzebla ĉie.
Temas pri tre konciza kaj poŝ-formata lernolibreto, kiu ebligas eklerneti Esperanton per 8 lecionetoj (t.e.
dum unu semajno se oni faras po unu leciono tage).
Ĝi konsistas el 4 folioj, eventuale uzeblaj sendepende: La pako prezentas la lingvon Esperanto kaj ĝiajn
uz-eblecojn, La gram' estas la tuta baza gramatiko de Esperanto dividita en 8 lecionoj, La ekz-oj estas
ekzercoj kun korektoj por ĉiu leciono, kaj La vort' estas baza vorto-listo ambaŭdirektan.
Ĝi estas trovebla en multaj lingvoj, inter ili ankaŭ en la germana ĉe:
http://esperanto.bretonio.free.fr/pakeo.htm (atentu: la adreso de GEJ estas modifenda).
2. Stano Marček: "Esperanto per rekta metodo". Nova reta kurso senpage elŝuteblas.
Temas pri aplikaĵo, kiun Internacia Esperanto-Instituto en Hago lanĉis. Ĝi elŝuteblas ĉe Google-butiko:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.esperanto kaj estas trovebla ankaŭ ĉe pli
simpla plusenda adreso: www.iei.nl/apo.htm. (Volumo 1, lecionoj 1 ĝis inkl. 11).
Ĝi estas bazita sur la tre konata Esperanto-kurso Piet Buijnsters, la programisto, uzis por ĝi la tre trafajn
kaj instruajn bildojn (desegnaĵojn) de Linda Marčekova el la kursolibro kaj kiam oni klakas aŭ tuŝas la
tekstojn de la kurso, oni tuj povas aŭdi la klaran prononcadon. La kurso ebligas lerni Esperanton per
bildoj, vortoj kaj frazoj de simpla al kompleksa strukturo sen uzi naciajn lingvojn. La gramatikaj reguloj
kvazaŭ ludante aperas.
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Kiam oni tuŝas verdan butonon, la teksto sur ĝi estas prononcata. Kiam oni tuŝas la < butonon, la antaŭa
ekrano aperas. Kiam oni tuŝas la > butonon, la sekva ekrano aperas. Kiam oni tuŝas la << butonon, la
enhavo (numeroj de la lecionoj) aperas.
Kiam la titolo de ekrano (la lecionnumero) estas blua kaj oni tuŝas ĝin, aldonaj eksplikaj bildoj aperas.
En la apo ankaŭ estas la ekzercoj kaj taskoj de la libro. Kiam oni tuŝas ruĝan butoneton, la respondo al
ekzerca demando aperas. La X - butono haltigas la apon.
La apo rigore sekvas la taŭgan, metodan instrulinion de la kurso, sed kompreneble oni povas mem elekti
sinsekvon kaj rapidon, ĉar granda profito de la kurso kiel apo estas ke tiuj kiuj havas plurfukcian
poŝtelefonon laŭ ŝato kaj en diversaj cirkonstancoj povas uzi ĝin kaj lerni Esperanton kiam oni veturas en
trajno, kiam oni devas ie atendi, preskaŭ ĉie ajn kaj ĉiam ajn...
Apo (mallongigo de aplikaĵo) estas komputilprogramo por t.n. plurfunkciaj poŝtelefonoj (angle:
smartphones). Tia poŝtelefono ne nur estas telefono, sed vera komputilo: per ĝi oni povas telefoni, fari
fotojn, trovi la vojon, interreti, tviteri, rigardi filmojn, aŭskulti muzikon, ktp.
Ekzistas almenaŭ tri specoj de apoj:
-apoj kiuj (nur) funkcias en telefonoj de Apple (markoj i.a. I-phone),
-apoj kiuj (nur) funkcias en Android telefonoj (markoj i.a. Samsung),
-apoj kiuj (nur) funkcias en Windows telefonoj (i.a. Nokia).
Oni nur povas elŝuti (akiri) kaj instali apojn per la butikoj de tiuj firmaoj. Android-apoj nur per la
apobutiko de Google. Por Apple estas konata la apo Duolingo: por multaj lingvoj ĝi havas lingvan
lernilon, nun ankaŭ en Esperanto.
3. Zlatko Tisljar: Zagreba metodo - en la reto. Ĝi estis lanĉita de Georg Jähnig kiel la plej rapida eniro
en praktike uzeblan Esperanton. Projekto "Esperanto je 12 tagoj": la celo de EEU estas havi la kurson en
ĉiuj EU-lingvoj. Tiu kurso estas la plej efika kurso por komencantoj, ĉar ĝi ebligas tre rapidan eniron en
la bazon de Esperanto kaj rapide entuziasmigas tiujn kiuj eventuale iom dubis pri ĝi komence. Post tiu ĉi
kurso la kursanoj povas daŭrigi per kiu ajn alia metodo kaj vojo.
4. Tatoeba. Ĉu vi konas ĝin? Vizitu https://tatoeba.org/epo/
Ni nun havas tie pli ol 500 000 frazojn en Esperanto, pli ol la hispanoj, francoj, germanoj.
Tiel tatoeba estas ankaŭ bonega reklamo por Esperanto. Oni povas uzi ĝin ne nur kiel vortaron, sed
plibonigi, renovigi siajn konojn en la lingvo. https://tatoeba.org/deu/sentences_lists/show/123
5. Forvo: http://forvo.com Tie estas multe da voĉlegitaj vortoj kaj frazetoj. Ĝi estas ege utila ejo por
ekscii prononcojn de vortoj en multege da lingvoj, kaj kontraste al "Google Translate", ĝi ofte havas
plurajn prononc-ekzemplojn de la sama vorto. Nuntempe estas pli ol 20.000 Esperanto-vortoj tie.
6. Heike Pahlow: Lingolia.com
La pli kaj pli konata kaj uzata interreta lernplatformo lanĉis sian varbcelan kurseton kaj organizis
Esperanto-konkurson en aprilo 2017 okaze de la Zamenhof-memorjaro. En la lingva ludo partoprenis ĉ.
550 interesiĝantoj, kiuj ekkonis kaj esploris Esperanton. 13 personoj aliĝis poste al la fina konkurso kaj
gajnis premiojn, ekz. partoprenon en Esperanto-kursoj en München aŭ en Herzberg am Harz.
Gratulojn kaj al la organizantoj kaj al la partoprenintoj de tiu kviz-ludo!
Alvoko: se iu baldaŭ organizos Esperanto-kurson en Suhl, Magdeburg, Buxtehude, Köln, Eisenach,
Regensburg, Worms, Gießen, Bremerhaven aŭ Bad Salzuflen, bv. kontakti Heike Pahlow (, kiu informos
la konkursintojn pri ĉeesta lerneblo de Esperanto en tiuj urboj.
Bona novaĵo: la varbcela kurseto restos atingebla sur la paĝaro de Lingolia, do ĝi estos konstante uzebla
por ebligi unuan renkontiĝon kun la lingvo Esperanto. Espereble multaj gekolegoj uzos kaj utiligos ĝin
kaj vaste plusendos informon pri tiu valora materialo.
https://esperanto.lingolia.com/de/
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PROEJKTOJ de Esperanto-Muzeo en Vieno
Bernhard Tuider: Mi ŝatus sciigi vin, ke la Kolekto por Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo realigis
novan skanprojekton. Antaŭ ne longe la enhavtabeloj de kvin gravaj periodaĵoj estis skanitaj kaj nun
konsulteblaj per la katalogo Trovanto. Jen listo de la titoloj kun la ligiloj.
 Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft. Internationale Zeitschrift für
Modellierung und Mathematisierung in den Humanwissenschaften (1960-2012)
http://data.onb.ac.at/rec/AC01262463
 La monda lingvo-problemo (1969-1977) http://data.onb.ac.at/rec/AC02733406
 Language Problems and Language Planning (1980-2014) http://data.onb.ac.at/rec/AC00650520
 Esperantologio (1999-2015) http://data.onb.ac.at/rec/AC05003222
 Journal of Universal Language (2001-2014) http://data.onb.ac.at/rec/AC03512601
Ĉiuj verkoj de Zamenhof estas legeblaj en la reto
Lige al la 100-a mortodatreveno de Zamenhof, la viena Esperanto-Muzeo celis ĉi-jare prezenti ĉiujn
verkojn de Ludoviko Zamenhof, aperintaj ĝis 1930, kiuj troviĝas en ilia kolekto. 125 libroj jam estas
libere kaj senpage legeblaj en la retejo de la muzeo IEMW. Kelkaj ankoraŭ sekvos.
Verkoj (1887-1930) de Ludoviko Zamenhof: https://www.onb.ac.at/eo/bibliothek/sammlungen/kolektopor-planlingvoj/digitajdokumentoj/ludwik-l-zamenhof/
KLERIGADO
La studprogramo de Germana Esperanto-Centro, Klerigejo de GEA laŭ modulara sistemo, sekvas la
modelojn de universitatoj kaj ofertas la sekvajn studfakojn: Esperanto-gramatiko, esperantologio,
interlingvistiko, E-literaturo, historio, didaktiko, metodologio. Al la ĉeftemoj aldoniĝas ekz. varbado,
informado pri Esperanto, movadaj konoj, organizado kaj financado de E-kluboj, ktp.
Venontaj studsesioj en 2017:
 septembro 29 - oktobro 03: TORPEDO 12: prelegoj, prezentadoj, spertinterŝanĝo pri instruado
de Esperanto samtempe 79a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo.
Gastpreleganto: profesorino Sabine Fiedler el Universitato Leipzig.
Ĝemelurba pedagogia seminario. Partnera renkontiĝo de Erasmus+ projekto.
 decembro 08-10: 80a GEA-Studsesio, modulo pri Esperanto-literaturo, historio, movado,
organizado, varbado
KURSOJ
09-22 julio 2017: Somera Esperanto-Perfektigo (SEP-2) - intensa lingvolernado en
Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo.
La plurnivelaj kursoj en du sinsekvaj semajnoj ofertos rapidan lernadon, tuttagan
konversaciadon por infanoj, gejunuloj, plenkreskuloj. En la programo estos diskutado
pri aktualaĵoj, konatiĝo kun Esperanto-literaturo kaj la biblioteko de la EsperantoCentro, kulturaj programeroj, ekskursoj al la regiono, ktp.
Detaloj, aliĝo: http://esperanto-urbo.de/page.php?pid=61460753
Rabatoj, stipendioj eblas! Kontaktu la organizantojn. Skribu al esperanto-zentrum@web.de
EKZAMENO
KER-ekzamenoj, kompleksaj (skribaj kaj parolaj) en B1, B2 kaj C1 niveloj okazos la 2-an de
julio, 2017 en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Aliĝo ĝis la 10-a de junio eblas ĉe
http://edukado.net/alighilo?id=2017TU-DEHE
Loka organizanto: Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg.

Kun amikaj salutoj,
Zsófia Kóródy
AGEI-prezidanto
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