ESPERANTO-INDRE Maison des Associations, 34 Espace Mendes France - 36000 Châteauroux
http://www.esperanto-indre.com / esperanto.indre@esperanto-indre.com

INFORMOJ je la 26a de februaro 2016
Nous avons reçu de :
• MAISON DES DROITS DE L'ENFANT
« Vous pouvez consulter le nouveau numéro des "Echos de la Maison des Droits de l'Enfant" (n°46 - janvier
2016). sur le site Internet de la MDE - http://maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org/bulletin-dinformation-lesechos.html . Bonne lecture. La Maison des Droits de l'Enfant. »
• CENTRE CULTUREL ANGEVIN D'ESPERANTO
« Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se tiendra le SAMEDI 5 MARS 2016 à
Angers. ». Voir documents joints.
• DIDIER JANOT
« Bonjour à tous. Le salon de l'éducation se tiendra à la porte de Versailles, vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13 et lundi 14 mars 2016, salon-education.com. Ce salon attire env. 500.000 visiteurs,
essentiellement des étudiants, futurs étudiants (lycéens) et des professionnels de l'éducation (enseignants).
Espéranto-France y a réservé un stand pour présenter l'espéranto…….. »
• BRUNO FLOCHON
« Saluton. Jen grava informo : Eŭromediteranea kongreso de Esperanto okzaos en Marsejlo de la 5a ĝis la
8a de majo 2016. Bonega kialo por malkovri aŭ denove viziti tiun mirindan urbon, ĉe la marbordo, kun tiom da
vidindaĵoj kaj novaĵoj! Aliĝilo ĉe http://kongreso2016.esperanto-france.org/ (unua aliĝperiodo ĝis la 15a de
marto ) ». Date limite pour bénéficier du tarif d'adhésion le plus avantageux : le 15 mars.
• ESPERANTO HAMILTON
« Karaj Legantoj. Vivi harmonie kun la naturo estas tre grava por nia sano. En ĉi tiu numero vi povas
legi kelkajn artikolojn kiuj priskribas tiun universalan temon el diversaj vidpunktoj: ekonomio, orienta
filozofio kaj botaniko. Antaŭ nelonge mi renkontis konaton, kies filino laboras (precipe por malriĉaj landoj) en
Kopenhaga internacia organizaĵo pri sano, epidemioj ktp. Trafis min profunde unu lia aserto: „Malsanaj homoj
ne kapablas fari bonajn produktojn”. La tiel forte esprimita rimarko igis min peti ke li klarigu ĝin. Tio estas la
baza principo de ekonomio, li diris: nur sana homo povas plene uzi siajn eneregion kaj talentojn. La aliaj estas
ĉefe okupitaj per batalo kontraŭ sia malsano. Do, se vi estas sana – danku pro ĉiu vivtago. Kompreneble, se vi
trovas iun artikolon interesa, presu ĝin kun la ilustraĵoj kaj provu traduki – sole aŭ kun ies helpo - al via gepatra
lingvo. Eble via loka gazeto publikigos tion, se ne,tiam vi povas disdoni la tradukaĵon al viaj geamikoj. Tiel ni
kune povas praktite diskonigi Esperanton. Kun amikaj salutoj, via NU. » Voir document joint.
• ALEKS K. / L'EQUIPE DE VINILKSOMO
« Le label indépendant d'espéranto VINILKOSMO lance une campagne de souscription sur la plateforme
de financement participatif Ulule ( http://fr.ulule.com/jomo-okcitanas/) pour presser sur CD l'album de
JoMo, "jOmO okcitanas". L'album ne sera pressé sur CD que si nous dépassons 150 précommandes sur
Ulule. Merci! Bien musicalement L'équipe de Vinilksomo. »
• BERNARDO
« Informcele mi plusendas al vi la suban mesaghon pri la novaj skanajhoj de la Kongreslibroj 1905-1939.
La nova oferto estas ege grava por studo de la historio de Esperanto kaj de diversaj organizajhoj kiel ekz. UEA
au la Akademio de Esperanto. Bv. diskonigi la informojn. Eble vi ankau shatas sendi mallongan dank-mesaghon
al ÖNB. Ni estu dankaj, ke la Austra Nacia Biblioteko ebligas tiun servon al la esperantistoj. Amike.
Bernardo. » / « Estimataj. Mi ŝatus informi vin, ke la Kolekto por Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo de la
Aŭstria Nacia Biblioteko nuntempe skanas grandan parton de la publicaĵoj pri la unuaj 31 Universalaj
Kongresoj de Esperanto. La publicaĵoj pri la unuaj 15 Universalaj Kongresoj jam estas legeblaj en la interreto,
dum la venontaj semajnoj ni iom post iom enretigos pluajn skanaĵojn.
Universalaj Kongresoj 1905-1939 : http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/23525.htm.
Skanitaj libroj : http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/fruehdrucke.htm.
Skanitaj periodaĵoj : http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/19056.htm.
Korajn salutojn. BernhardTuider. »
Gxis.
Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

