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INFORMOJ je la 4a de majo 2016
Abduraĥman Junusov, espérantiste du Dagestan, sera en Europe du 17 mai au 30 juin
2016 dans le cadre d’une tournée organisée par Espéranto-France.
Espéranto-Indre l’accueillera du 2 au 5 juin :
Les journées du 2 et du 5 seront principalement consacrées au voyage interclubs (Caen et Strasbourg).
Les 3 et 4 nous lui feront visiter différents lieux de notre département, en fonction de ses centres d’intérêts. Des
rencontres et une conférence publique (le 4 en fin d’après-midi ou soirée) sont prévues. Précisions à venir sur
ces différentes activités…..
Présentation de Abduraĥman Junusov :
“Abduraĥman Junusov finis filologian fakultaton de Dagestana Ŝtata Universitato, fakon pri la rusa lingvo
kaj literaturo.
Ek de 1972 J. laboris en la Respublika Televido kiel korespondanto, redaktoro, ĉef-redaktoro de muzika
redakcio, ĉef-redaktoro de la ĉef-redakcio de artaj programoj. Li gvidis plurajn TV-elsendojn, sed la plej grava
estis programo “Rakurs’” en la viva etero – varia programo pri la diversaj aspektoj de dagestana kulturo.
Esperantisto ek de la 1968, A. J. estis inicianto kaj gvidanto de la Unua Tutsovetia Esperantista Konstrua
Taĉmento (laborbrigado) en 1970 A. J., organizanto de Sovetia E-Tendaro SEJT-20, pluraj E-renkontiqoj,
konferencoj.
En 1994-96 laboris en Budapeŝto ĉe “Eventoj” kaj en Antverpeno ĉe “Monato”.
Dufoje estis elektita prezidanto de Rusia Esperantista Unio (REU) kaj komitatano A de UEA.
Prelegis en Litovio, Svedio, Germanio, Belgio, Francio, Pollando, Rusio.
Gvidis multnombrajn kursojn de Esperanto en diversaj urboj kaj landoj. Estas aŭtoro de la lernolibro
“Esperanto? Tio estas simple!” (kvar eldonoj de “Impeto”).
Ek de 2002 A. J. – prezidanto de Dagestana regiona socia organizaĵo Inform-analitika Centro “Rakurs’”. La
Centro “Rakurs” krom la cetera agado eldonas sendependan homrajtan gazeton “Dagestana rakurs’”.
A. J. partoprenis plurajn internaciajn kaj rusiajn konferencojn, seminariojn, kongresojn pri la homaj rajtoj,
ankau la etnaj kaj lingvaj rajtoj. Membro, poste eksperto de la Socia ĉambro de Respubliko Dag -estan.
Proponataj temoj por konferencoj:
- Dagestan – Lando de montoj, Monto da lingvoj.
- La artoj de Dagestano.
- La urbo Derbento – unu al la plej antikvaj urboj de la planedo.
- Dagestan inter Eŭropo kaj Azio: geografio, historio, nuntempo.
Filmoj, fotoj, objektoj estos prezentataj.”

Nous avons reçu :
UNE INVITATION A UNE CONFERENCE PUBLIQUE INTITULEE
« LA SOLITUDE DE JEAN ZAY », AVEC GEORGES BUISSON
Elle aura lieu le lundi 9 mai 2016 à 18h15, à l’amphithéâtre du Centre d’Etudes Universitaires de Châterauroux.
Voir document joint.
Voir aussi ci-joint la circulaire de Jean Zay de 1938 au sujet de l'enseignement de l'espéranto dans les écoles.
•

• De LUCIEN LACOUR
Article du Journal du Département de l'Indre du 19 octobre 1934 : « la Quinzaine Espérantiste ». Voir document
joint.
• Du CENTRE CULTUREL ESPERANTO-TOURAINE
« Saluton. Mi sendas al vi la Turanĝian Lukon n°42. Bonan legadon. Amike. Jacques ». Voir document joint.
Gxis.

Renseignements complémentaires : 02 54 27 95 51 ou 06 78 90 92 17

