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INFORMOJ je la 30a de januaro 2014 
 

 
Rappel :  Assemblée Générale de ESPERANTO-INDRE, le 2 février à 14h, suivie, à 16 h d’une 
présentation de Pierre Limoges « Léonard de Vinci : vie et oeuvre », à la Maison de Quartier Est, 1 Rue 
Jules Massenet, à Châteauroux. Voir : http://www.esperanto-indre.com/spip.php?article197 
 
Nous avons reçu de : 
 

• Marie-Anne Jouanique <mariezou@hotmail.com> 
Peko 2014. «  Saluton al ĉiuj, mi ĝojos renkonti aŭ denove renkonti vin tiuokaze. Amike, Marie Anne. 
http://www.esperanto-wallonie.be/eo/node/500. » 
 

• Nicolas <novavento@gmail.com> 
Rifuzo ! Une pétition pour l'espéranto sur Avaaz : L'Espéranto, langue officielle de l'Union 
européenne, maintenant ! 
 

• Wolfram Diestel <diestel@steloj.de> 
« La rolo de plurlingvuloj por Vikipedio. Saluton, publikiĝis interesa studo de oksforda 
informsciencisto Scott Hale pri la rolo de plurlingvuloj pri la interŝanĝo de scio inter la diverslingvaj 
versioj de Vikipedio:  http://arxiv.org/abs/1312.0976. Li trovis i.a., ke plurlingvuloj ne nur gravas por 
sciointerŝanĝo, sed ankaŭ pli multe kontribuas ĝenerale. La plej multajn plurlingvajn redaktantojn havas 
la esperanta kaj la malaja Vikipedio. Germanlingva resumo troviĝas tie ĉi: 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Wie-sich-Wikipedia-internationalisiert-2075092.html  Amike, 
Volframo. » 
 

• La lettre de Pourpenser <lalettre@pourpenser.com> 
2014 - Voeux Rétrospective et Projets. «  Merci à vous tous, merci aussi à la vie, aux rencontres, aux 
imprévus. Grâce à vous, nous avons encore grandi et nous avons envie d'en faire encore plus. Nous avons 
le plaisir de vous présenter l'AMEL 2014 ». 
 

• BEL Informas  <belinformas@esperanto.org.br> 
BEL informas 3/2014 : http://esperanto.com.br/bel/2014-01-22/index.htm. 
 
• Chantal Barret <patchdomo@yahoo.fr> 
« Certe, tio tre interesos vin......amikajn salutojn : http://www.youtube.com/watch?v=kVrXUxpprnw, 
http://www.youtube.com/watch?v=dmjuRJ5LZrU, http://www.youtube.com/watch?v=HuDI4jdhCsQ, 
http://www.youtube.com/watch?v=_fmqZmaojaA » 
 
• Sekretario de la Esperanto-KulturDomo <jannick.huet@gmail.com> 
Nouvelle année 2014 et nouveau programme au château de l'espéranto. « Bonvolu konsulti nian jaran 
agendon kun interesaj renkontoj en ĉiu sezonoj: gresillon.org/agendo. ».  
 
• Lucette Echappe sabato@live.fr> 
Infos sur Kvinpetalo. « Do mi sendas al vi la informojn pri la venontaj staĝoj. Ili troviĝas ĉe 
http://www.kvinpetalo.org/ ».I.A. :  Februaro 17a-21a : stage tous niveaux même debutants. « La 
kurso koncernas komencantojn, komencintojn, progresantojn... Studado en etaj grupoj, adaptita 
pedagogio, familieca etoso. Por havi ideon pri tio, kio atendas vin, vidu ankaŭ raporton pri antaŭa 
samspeca staĝo. Eblos trapasi la ekzamenojn de FEI post la fino de la staĝo, sabate la 22an ». 
 
Gxis, 
 

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


