Spoštovani!
Že nekaj časa opažam v medijih, da potekajo aktivnosti v zvezi z upravljanjem in vsebinsko
"napolnitvijo" Gradu Pišece.
Pred časom sem nekaterim izmed vas dal že nekaj pobud glede morebitnih mednarodnih
"esperantskih aktivnosti" na tem prečudovitem gradu. Razen Janeza Zadravca iz Združenja za
esperanto Slovenije (ZES), Vinka Ošlaka, publicista, filozofa in vidnega esperantista, Martina
Dušiča, predsednika Društva "Pleteršnikova domačija Pišece" in Davida Križmana,
predsednika Slavističnega društva Posavje, se drugi na mojo pobudo še niste odzvali.
Nekaj v zvezi s tem sem objavil tudi na mojem FB-profilu, kjer se je pozitivno odzval le
Matija Kolarič iz stranke SD.
Nimam nobenega elektronskega naslova od Društva za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine Grad Pišece, zato njim še nisem ničesar poslal v zvezi s tem.
Martin, prosim te, če mi lahko posreduješ kakšen kontaktni podatek z njegovim
predsednikom. A je to morda gospod Ivan Radanovič, oskrbnik gradu, katerega ime
sem zasledil v Posavskem obzorniku?
Predlagam sklic posveta, kjer bi kompetentni predstavniki ZES in moja malenkost predstavili
ostalim udeležencem posveta nekatere zamisli glede izvajanj različnih mednarodnih
esperantskih aktivnosti na navedem gradu, povezanih z lokalno turistično, kulturno,
zgodovinsko ipd. ponudbo.
Menim, da bi morali biti na tem posvetu prisotni predstavniki:
- Posavskega muzeja Brežice,
- Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Grad Pišece,
- Turističnega društva Pišece,
- Združenja za esperanto Slovenije (ZES), Ljubljana
- Občine Brežice,
- Društva "Pleteršnikova domačija" Pišece,
- Kozjanskega parka,
- Ministrstva za kulturo RS
- Sekretariata esperantskih konferenc "Alpe-Jadran" iz Trsta,
- Delovne skupnosti "Alpe-Jadran" Slovenija,
- Slavističnega društva Posavje,
- JSKD - Območne izpostave Brežice,
- in morda še kdo.
V nadaljevanju navajam pobude, ki smo jih do zdaj oblikovali: Janez Zadravec, Vinko Ošlak
in jaz.
Janez Zadravec, ZES Ljubljana:
Saluton Tone!
Kot običajno bom kratek z mnenjem:
- Lokacija bi bila primerna za udeležence iz širšega prostora podobno kot je bila za
konferencoAA v Brežicah
- Program bi naj bil večdnevni, po primerni ceni, raznolik po vsebini (osnovna tema, ogled
gradu in okolice, obisk zanimivosti itd)
- Osnovna tema je lahko široko zastavljena kot npr Alpe-Donava-Jadran. Mi imamo na tem
področju bogato zgodovino, sodelovati pa bi morala tudi Delovna skupnost Alpe-Jadran
- Če bo naša naslednja AA konferenca v Avstriji, bi bilo smiselno Pišece planirati za 2020
- Prijava na MK je stvar ZES, vsebina in nosilec pa nedvomno v vašem krogu

Vinko Ošlak, Celovec:
Hvala, Tone,
za tvojo odlično pobudo! Če bi bilo mogoče vodstvo gradu prepričati, bi tam lahko
nastal nekakšen slovenski študijski in kulturni center vsega esperantskega dogajanja
na Slovenskem in v soseščini. Med drugim bi na takem gradu lahko tudi enkrat na
leto gostili študijski teden Akademio Internacia de la Sciencoj v San Marinu, in če bi
se ob tem dalo pregovoriti katero od slovenskih univerz, da sklene s SM dogovor o
medsebojnem priznavanju doseženih naslovov, bi Slovenija postala del te univerze.
Problem pa je, da je število Slovencev, ki res znajo esperanto premajhno in tako ni
prave osnove za kaj večjega.
Lepo pozdravljam –
Vinko
Anton Mihelič, promotor esperanta:
- najmanj enotedenska poletna šola esperanta regije Alpe-Donava-Jadran "Somera
Esperanta Studado de Alpoj-Danubio-Adrio"
- jezikovni esperantski tabori za regijo A-D-J "Esperantaj lingvaj tendaroj por la
regiono A-D-A"
- različne krajše esperantske aktivnosti: mednarodni izpiti esperanta (enotni evropski
referenčni okvir), prijateljska esperantska srečanja regije "Alpe-Donava-Jadran", za
začetek: 22. Mednarodna esperantska konferenca "Alpe-Donava-Jadran", kjer bi se
širše dogovorili o nadaljnjem prirejanju esperantskih aktivnosti za navedeno regijo,
mednarodne razstave del na temo "Esperanto-jezik za enakopravnejših svet"
(slikarske, kiparske, oblikovalske, literarne, fotografske, ipd.);
- vsebine, programi po vzoru esperantskih aktivnosti na Gradu Gresilion, v Franciji
(glej povezavo: http://gresillon.org/?lang=eo)
- vse povezovati z lokalnim kulturno-zabavnim, turističnim, zgodovinskim in naravnim
izročilom (promocijski značaj).
V pričakovanju vašega cenjenega mnenja, vas lepo pozdravljam.

