POBUDA ZA SKUPNO DELOVANJE ESPERANTISTOV REGIJE »ALPE DONAVA - JADRAN« (ADJ)
Vemo, da je esperanto osnova za enakopravno komuniciranje in povezovanje
narodov raznih kultur in vrednot, torej tudi v regiji ADJ.
Da bi to povezanost resnično čutili, predlagam nekaj možnih skupnih aktivnosti, ki bi
bile lahko specifične za omenjeno regijo.
Pri tem si ne ustvarjam iluzij, da bi to lahko zagnali v kratkem času, še posebej ne na
več predlaganih področjih hkrati. Zadeva naj bi zorela postopoma in gojili bi
predvsem tisto področje, kjer bi se pokazal največji interes.
PREDLAGANA
PODROČJA
SODELOVANJA,
KONFERENC (LAHKO PA KAR V OKVIRU LE-TEH):

POLEG

OBSTOJEČIH

1. Ustrezna integracija esperantske skupnosti AJ oz. morebitne poznejše
ADJ v obstoječo/bodočo kompleksno poslovno-politično skupnost AJ
oz. ADJ.
Tako bi dobili vplivnejšo vlogo pri popularizaciji in širjenju gibanja za
uveljavljanje esperanta.
Z ustreznimi vsebinami in načinom organiziranje je potrebno esperantske
konference napraviti toliko privlačne, da bi bila tudi udeležba iz držav celotne
regije temu primerna, na pa da je zadnja leta organizacija tovrstnih srečanj
postavljena pod vprašaj. Torej, potrebno je ustrezno osmišljanje teh
konferenc.
2. Izobraževalno področje
Kazalo
bi
razmisliti
o
nekaterih
skupnih
izobraževalnih
oblikah/subjektih/iniciativah, kot npr.:
- Poletni esperantski tabor dežel ADJ (razne izobraževalne, športne,
kulturno-zabavne dejavnosti).
- Šola esperanta v okviru obstoječih/bodočih mladinskih taborov dežel ADJ.
- Poletno esperantsko izobraževanje udeležencev iz dežel ADJ z možnostjo
opravljanja izpitov KER.
- Skupno nastopanje v prizadevanjih za vključitev esperanta v šole in
mednarodne organizacije (organi, prireditve,…) - osnova za večji vpliv v
EEU in UEA v odnosu na evropske in svetovne mednarodne institucije.
- Oblikovanje skupnega spletnega klepetalnika.
- Oblikovanje skupnih spletnih tečajev esperanta.
- Razna strokovna srečanja.
3. Kulturno in športno področje
- Organizacija skupnih kulturnih in zabavnih prireditev dežel ADJ (morda po
zgledu lanskega festivala INTER-FEST v Bjelovarju) – n.pr.: »Esperantski
festival ADJ«.
- Izmenjava kulturnih in športnih dogodkov v okviru skupnosti ADJ
(tekmovanje pevskih zborov/ansamblov v petju esperantskih pesmi oz.

igranju esperantskih skladb, mednarodna športna tekmovanja, turnirji;
pohodi, razni natečaji, Esperantska olimpijada dežel ADJ,…
- Prirejanje razstav, predstavitev literature in drugih dosežkov (mednarodni
razpisi); zgled: slikarski natečaj tržaških esperantistov, ipd.
4. Turistično in druga področja
- Izmenjava turistični aranžmajev.
- Skupno nastopanje pri promociji turizma v regiji ADJ.
- Izmenjava informacij o vseh pomembnejših dogodkih v regiji ADJ (morda
oblikovanje ustreznega skupnega spletnega portala, koledarja, ipd.).
To je le nekaj predlogov za razmislek. Obstajajo odprte možnosti za nove predloge,
pobude, prenove že obstoječega.
Mag. Anton Mihelič, promotor esperanta,
Slovenija
INICIATO POR KOMUNA AGADO DE ESPERANTISTOJ EL LA REGIONO
ALPOJ-DANUBO-ADRIO (ADA)
Oni scias, ke Esperanto estas la bazo de egalrajta komunikado kaj kunligado de
nacioj per diversaj kulturaj kaj aliaj valoroj, do, ankaŭ en la regiono ADA.
Por vere senti ĉi tiun kunligitecon mi proponas kelkajn eblajn kunajn agadojn, kiuj
povus esti specifaj en la menciita regiono.
Per tio mi ne kreas iluziojn por ekmovi ĉi tion en mallonga tempo, precipe ne en
pluraj proponataj medioj samtempe. La afero devas maturiĝi laŭgrade (paŝon post
paŝo) kaj oni akcelu tiujn kampojn, kie montriĝos la plej granda intereso.
PROPONITAJ EBLAJ KAMPOJ DE LA KUNLABORO, APUD LA EKZISTANTAJ
A-A KONFERENCOJ (EBLE EĈ KADRE DE ILI)
1. Taŭga unuigo de la Esperanto-komunumo A-A aŭ ebla posta ADA en la
ekzistantan / estontan kompleksan komerco-politikan komunumon A-A
aŭ ADA
Tiamaniere oni ricevus pli influan rolon en popularigo kaj disvastigo de la
movado por la plena valorigo de Esperanto.
Per taŭgaj enhavoj kaj organizo-manieroj, oni necesas fari Esperantajn
konferencojn tiel allogaj, ke ankaŭ partopreno el la landoj de la tuta regiono
taŭgas. En la lastaj jaroj la organizado de tiaj kunvenoj fariĝas dubebla. Do,
faru ĉi tiujn konferencojn sencohavajn.
2. Eduka kampo
Oni devos pripensi pri iuj komunaj edukaj formoj / subjektoj / iniciatoj, kiel
ekzemple:
- Somera Esperanto-tendaro de la ADA-landoj (diversaj edukaj, sportaj,
kultura-amuzaj kaj aliaj agadoj),

- Esperanto-lernejo kadre de la ekzistantaj / estontaj junularaj tendaroj de la
ADA-landoj.
- Somerlingva edukado de la ADA-landoj kun la ebleco fari KER-ekzamenojn.
- Komuna partopreno en la penoj por integri Esperanton en lernejojn kaj
internaciajn organizojn (organojn, eventojn, ...) - la bazo por pli granda influo
en EEU kaj UEA, rilate al eŭropaj kaj tutmondaj internaciaj institucioj.
- Kreado de komuna tujmesaĝilo.
- Kreado de komunaj retkursoj de Esperanto.
- diversaj fakaj kunvenoj.
- ktp.
3. Kultura kaj sporta kampoj
- Organizo de komunaj kultura-amuzaj eventoj de la ADA-landoj (eble laŭ la
modelo de pasintjara festivalo INTER-FEST en Bjelovar) – ekz.: EsperantoFestivalo de la ADA-landoj.
- Interŝanĝo de kulturaj kaj sportaj okazaĵoj ene de la ADA-komunumo
(konkurado de korusoj / ensembloj kantante/ludante esperantajn kantoĵn aŭ.
kompoziciojn, internaciaj sportaj konkuradoj, turniroj, ekskursoj, diversaj
konkursoj, Esperantaj Olimpikaj ludoj de la ADA-landoj,…
- Aranĝado de diversaj ekspozicioj, literaturaj prezentadoj kaj aliaj atingoj
(internaciaj konkursoj); Ekzemple: la pentra-konkurso de la triestaj
esperantistoj, ktp.
4. Turisma kaj aliaj kampoj
- Interŝanĝo de turismaj okazaĵoj.
- Komunaj aperoj en la promocio de la turismo en la ADA-regiono.
- Interŝanĝo de informoj pri ĉiuj pli gravaj okazaĵoj en la ADA-regiono (eble la
kreo de komuna ret-portalo, ret-kalendaro, ktp.).
Ĉi tiuj estas nur kelkaj sugestoj por konsidero kaj ekzistas ebloj malfermitaj por
novaj proponoj, sugestoj, iniciatoj, renovigo de ekzistantaj aranĝoj.
Mag. Anton Mihelič, aganto por Esperanto,
Slovenio

