
   EKO 2019-07sendita el Budapeŝto la 13an de majo.

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la 
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj AMO-
seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol mil ricevantoj. 

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA 

Nia sepa EKO-komuniko dediĉas spacon interalie al katalogado de diversaj 
eldonaĵoj, kune kun ligoj al la plenaj eldonaĵoj. 

Unuiĝintaj Nacioj - Niaj junuloj elpaŝas 

InformiloEsperanto UN  40 – Majo 2019 

• Junaj Esperanto-parolantoj ludis elstaran rolon en UN-kunsido  
• Post kelkaj tagoj: Simpozio pri Lingvo kaj Unuiĝintaj Nacioj, Novjorko, 

9-10 majo 
• Estraro de CoNGO kunvenis en Vieno kun partopreno de Universala 

Esperanto-Asocio 
• La Esperanta versio de la trilingva informilo estas alkroĉita. 

Afriko pretigas sin por la 7a AKE 

Legpretas PDF-formate la 38-a numero de la afrika bulteno sur la retpaĝo: 
https://www.esperanto-afriko.org/Esperanto%20en%20Afriko%20%20n-
ro%2038.pdf.

En la nova "Esperanto en Afriko":

p.1 Enkonduko
p.1 Afriko en sociaj kaj en retpaĝoj…
p.2 …Kaj se vi aliĝas kaj subtenas Afrikon?
p.2 E-kurson kaj ekzameno en universitato de Antananarivo, Madagaskaro
p.2 Baldaŭ la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto

Enhavo 

• Bulteno de Esperanto UN 
• Bulteno de la Afrika movado 
• Bulteno de la eŭropa agado 
• Intensa kurso en Pollando 

Redakcio: Stefan MacGill, Mirejo Grosjean. 



p.3 Kalendaro de renkontiĝoj en Afriko
p.3 TEJO serĉas komisiiton pri Landa Agado kaj Afriko
p.4 Monda Tago de Gepatra Lingvo en orienta D.R. Kongo
p.5 Paralela Universo
p.6 Eventaservo.org: nova retejo por 

esperantistoj
p.7 uea.facila, retejo por facilaj artikoloj 

en Esperanto
p.7 Praktikaj faroj de virina grupo en 

D.R. Kongo (vidu la foton). 
p.8 Vikipedio amas Afrikon
p.9 Longa vojo al la fontoj de la 

ĉokolado
p.10 Zamenhofa Tago en Koĝi, Benino
p.10 Intervjuo de Jean Codjo al radio 

Kanado
p.11 Konga ILEI-Sekcio denove viglas
p.12 Zamenhoftage en Lomeo, 

Togolando
p.12 Legindaj artikoloj pri Afriko en la Unesko-kuriero 2018

Survoje al elektoj en Eŭropa Unio 

Aperis la aprila numero de Europa Bulteno:  http://www.europo.eu/eo/euhropa-bulteno 

El ĝia enhavo:  

1. Subtenu porpacajn partiojn dum eŭropaj balotoj 
2.  Novaj komprenoj pri Esperanto en lernejoj 
3.  Eŭropaj konferencoj kaj kunsidoj de EEU en Triesto 
4.  UNESKO-forumo en Triesto 
5.  La dua eŭropa civitana renkontiĝo en Kassel (Germanio) 
6. Averto 
7.  Kiel ni rilatu al neesperantistoj 
8. Esperanto-lernojaro 18/19 en Rusio 

Zlatko Tišljar 

Julia studeblo en Krakovo, Pollando 

Kadre de Cracow Language Teaching Staff Training Week okazos intensiva E-kurso 
por universitataj instruistoj de lingvoj el diversaj landoj, neesperantistoj, kiuj 
partoprenas Erasmus +, Staff Mobility for Training. La 20-hora kurso okazos de la 8-a 
ĝis la 12-a de julio 2019, ĉiutage. La organizanto estas la Jagelona Universitato (lingva 
centro).  La titolo de la kurso estas: ’Enkonduko al la esperantaj lingvo kaj kulturo’ 
(„Introduction to Esperanto Language and Culture"). La kurson prilaboros kaj gvidos 
Maria Majerczak.



Priskribo de la kurso: 

Lingvo. La partoprenantoj lernos bazajn sciojn kaj ekkonos la strukturon de la 
internacia lingvo.
Kulturo. La esperanta kulturo estos prezentita helpe de bildoj kaj mallongaj tekstoj, 
enhavantaj grandnombre internaciajn vortojn en Esperanto kaj elementojn 
devenantajn el la plej disvastigitaj lingvoj. Estas invitataj personoj, kiuj parolas 
malsamajn lingvojn. 

La oficiala formulaĵo kaj anonco estis faritaj de la universitato - bv. peti tion de la aŭtoro 
en formato PDF:  mmajerczak@gmail.com

Maria Majerczak 

Vortoj: 445 

======================== 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. 
Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La 
prezento estas ĝisdata ĝis la fino de 2018. Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida 
retadreso. Malferma al Aligitaj Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, 
volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolinguloj, ktp. 

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) 
la grupon aŭ kialon por via ĉeesto en la ekspedolistoj. 


