Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia
Biblioteko de la Urbo La Chaux-de-Fonds, Svislando
Asembleo de la Asocio Amikoj de CDELI
Je la 5-a de marto 2016, ekde 10h30
Prelegantoj kaj temoj de la kultura programo
1. Claude GACOND:
Ĉu esperanto progresis?
Claude Gacond estas (i.a.) la kreinto de Centro de Dokumentado kaj
Esploro pri la Lingvo Internacia (CDELI), prezidanto de la Asocio
Amikoj de CDELI.
Ĉu esperanto progresas? Jen ripetata demando fare de neesperantistoj. Claude Gacond, eklerninta la lingvon en 1946,
raportos pri siaj spertoj kaj travivaĵoj dum 70-jara esperanto-vivo.
Kio ŝanĝiĝis, kio stagnas, kio progresis? Pri tio li donos siajn
impresojn. Liaj konoj etnologiaj kaj natursciencaj helpis lin
objektivigi la interlingvistikajn fenomenojn de esperanto mem kaj de
la esperantismo. Vidon de optimisto li akiris.
2. Mireille GROSJEAN:
ILEI, tutmonda Ligo kun gigantaj taskoj
Mireille Grosjean estas prezidanto de Internacia Ligo de
Esperantistaj Instruistoj (ILEI) kaj kun-prezidanto de Svisa
Esperanto-Societo (SES).
Unua tasko de ILEI estas lertigado kaj diplomigo de geinstruistoj,
por "liveri" ilin al la movado, provizi la movadon... Pro la variaj lokaj
kondiĉoj, pro la malnoviĝo de la lernolibroj, pro la rapidega evoluo
de la teknikaj helpiloj, jam tiu tasko estas malfacila. Temos ankaŭ
pri Internacia Pedagogia Revuo, Juna Amiko, konferencoj, eldonoj,
projektoj.
3. Nicole MARGOT:
Pri Etnismo kaj etnaj liberecoj
Nicole Margot estas vicprezidantino de la Internacia Komitato por
Etnaj Liberecoj (IKEL) kaj redaktisto de la revuo Etnismo.
Ni ekscios kiam kaj kial kreiĝis Internacia Komitato por Etnaj
Liberecoj. Ni rapide vidos la celojn de IKEL kaj la Deklaracion por
Etnista humanismo, kiu precizigis la teorian bazon de tiu agado. Per
kelkaj vortoj ni provos kompreni kion signifas etnoj kaj etnismo por
IKEL. Redakti esperantan revuon: la redaktistino de Etnismo
rakontos pri siaj diversaj taskoj. Eblecoj, limoj kaj loko de tia agado
en Esperantio.
Ĉi tiuj prelegoj aperos artikole en la venonta eldono de
Kulturaj Kajeroj de la Asocio Amikoj de CDELI.
www.cdeli.org/eventoj

