
Kunvoko al  Asembleo de la Asocio Amikaro de CDELI 

okazonta sabate, la 28-an de novembro 2015, ekde 10h30, 

sendita al la Amikaro de CDELI , kursanoj, esplorantoj kaj vizitantoj de CDELI 
  

Loko: Salono de CDELI, Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds, 

Strato Progrès 33, CH-2303 La Chaux-de-Fonds (NE), Svislando. Telefono: +41 32 967 68 42 
  

Horaro 
10h00: Akcepto de la alvenantoj kun kafo, teo 

10h30: Komenco de la renkonto 

11h30: Kafo-paŭzo  

13h00: Komuna tagmanĝo en Restaurant Citérama, en la turo Espacité 

14h30: Daŭrigo de la programo 

16h00: Te-paŭza konkludo de la renkonto 

 Tagordo 
 

1. Informado pri la aktivecoj de CDELI okazintaj dum la periodo marto-novembro 2015. 

La kunlaborantoj koncize raportas pri sia laboro efektivigita dum la pasintaj monatoj. 

2. Protokolo de la Asembleo okazinta la 28an de marto 2015. 

3. Rememorigo pri la kotizoj kaj alvoko pri donacoj:  

a) la jara membrokotizo de la Asocio estas 30.- fr. Ni dankas la kotizintojn kaj rememorigas, ke kotizado eblas 

ĝis la jarfino.  

b) Per la ricevataj donacoj kreiĝas salajra fonduso ebligonta salajri bibliotekiston por la plua RERO-

katalogado de la kolektoj de CDELI. Ni dankas ĉiujn, kiuj per siaj donacoj helpos al la kreskigo de tiu 

fonduso. 

4. La Asocio Amikoj de CDELI oficiale iĝis publike utila asocio neprofitcela. Tiu statuso ebligas al la donacintoj  

(se la donacita sumo estas almenaŭ 100.- fr.) peti pri dedukto el siaj impostoj laŭ la donacoj. Jam la sumoj 

pagitaj dum 2014 povas esti konsiderataj por tia dedukteblo. Atestiloj pri donacoj  atingos la pagintojn 

komence de 2016.  

5.  Laŭ tiu senimposta statuso de la Asocio, eblos alvoki pri monsubteno ekster la esperanto-movado 

6.  Diversaĵoj. 

Prelega programo 
 

1. Kiel trafe uzi la informadikan katalogon? 
Martine Schneller prezentos la uzeblojn de tabuletaj komputiloj por konsulti la katalogon RERO. (Posedantoj 

de tableto kunportu ĝin.)  
 

2. La esperanto-kolekto Karl Jost en Zentralbibliothek Zürich.  
Richard Schneller raportos pri Karl Jost, grava esperanto-pioniro, kiu vivis de 1876 ĝis 1952. CDELI posedas 

diplomlaboron en la franca pri la kolekto Karl Jost eldonitan en 1955 en Ĝenevo. Ĝin verkis la bibliotekistino 

Blenda Öberg, kiu prezentas la sisteman katalogadon de la Esperanto-kolekto Karl Jost. La katalogo de la 

kolekto Karl Jost enhavas 950 publikaĵojn, proksimume 100 pri lingvistiko. En CDELI troviĝas kvar 

dokumentoj de Karl Jost: Modesta Bukedo (prozo, poemoj, originalaj kaj tradukitaj), Volkslehrbuch 

(esperanto-lernolibro en la germana) kaj du kantaroj. 
 

3. Kunkreskintaj ĝemeloj 

Stefano Keller prelegos pri siaj sciencaj esploroj en Hungario. Dum la tuta homa historio la apero de 

kunkreskintaj (aŭ siamaj) ĝemeloj elvokis miron kaj nekomprenon. Tiuj diversgrade disiĝintaj, sed unukorpe 

naskiĝintaj personoj havas plej diversajn vivŝancojn. Post konciza enkonduko pri tiuj malformiĝoj genetike 

kaŭzitaj, ni konatiĝos kun vivhistorioj de kelkaj kunkreskintaj ĝemeloj. 
 

4. Claude Gacond prezentos diversajn publikaĵojn, kiuj atestas pri reala kultura maturiĝo esperantlingva. Tiuj 

verkoj faciligos la laboron de la esperanto-instruantoj, ĉefe je la nivelo de supera instruado kaj ankaŭ vigle 

helpos la seriozajn memstrudantojn de la lingvo. 
 

Rememorigo: dum via ĉeesto, profitu pri la eblo akiri librojn (Libroservo kaj Brokanta servo). 
 

Bonvenigas vin: la prezidanto Claude Gacond  kaj la sekretario Stefano Keller 

La Chaux-de-Fonds, la 4-an de novembro 2015. 
 

Atentigo: jam nun rezervu la sabaton, 6-an de februaro 2016,  

kiam okazos la Ĝenerala Asembleo de nia Asocio, kun  prezentado de la raportoj pri 2015! 
 

Jara membrokotizo (CHF 30.-) kaj donacoj pageblas al la poŝtkonto de la 

Asocio Amis du CDELI / Esperanto-Amikaro de CDELI, IBAN: CH57 0900 0000 1022 7495 0 

Grandan dankon al la apogantoj donacantaj 30 frankojn monate. 

http://www.cdeli.org/Asocio_Amikoj_de_CDELI.html
http://www.cdeli.org/libroservo/
http://www.cdeli.org/Brokantaservo_libroj_periodajhoj.html

