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p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario, mobil +359 885056469, E-mail:leonov@rozabg.com

Estimata kaj karaj amikoj,

Jam de kelkaj jaroj en Karlovo estas sukcese organizataj Internaciaj Simpozioj "Apliko de
Esperanto en la profesia agado, AEPA". La simpozioj estas E-simpozioj, organizitaj ĉefe de
esperantistoj, sed ilin partoprenas ankaŭ neesperantistaj scienculoj kaj fakuloj, kiuj prelegas
kaj partoprenas la diskutojn ĉar estas rekta traduko esperante-nacilingve-esperante.
La ĝisnunajn Simpoziojn partoprenis famaj bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj. La Internacia
Lingvo Esperanto estas ne nur komuna lingvo por babilado, amuzo kaj kontaktoj inter la
esperantistoj, sed Esperanto povus esti kaj devas esti oficiala lingvo, por kontaktoj kaj
kunlaboro en diversaj sciencaj kaj profesiaj fakaj simpozioj.
Respondante al la intereso pri la simpozioj inter bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj ni decidis
denove organizi la V-an Simpozion AEPA-2013, okazonta en Karlovo kaj Sopot inter 29.00 kaj
03.07. 2013. Honoraj protektantoj estos d-ro Emil Kabaivanov, urbestro de komunumo
Karlovo kaj s-ro Veselin Ličev, urbestro de komunumo Sopot, kiuj havas pozitivan rilaton al la
internacia E-movado kaj morale subtenas nian agadon. En la programo de la Simpozio ni
antaŭvidas ankaŭ apartajn fakkunvenojn pri interlingvistiko, eurologio, ekonomio, ekologio,
esperantologio, informadiko, komerco, medicino, turismo, kulturo, juro, tekniko, ĵurnalistiko
k.a. fakoj kies reprezentantoj partoprenоs la simpozion.
Havante antaŭvide Vian aktivan fakan agadon kaj sperton mi, nome de la organiza Komitato
plej afable invitas Vin kaj Viajn kolegojn partopreni la Simpozion, kie Vi ne estos devigata
prelegi, Vi povas partopreni nur kiel aŭskultanto de la preleoj kaj diskutoj.
La oficiala lingvo denove estos Esperanto. Kromaj laborlingvoj estos ankaŭ la bulgara kaj
la lingvoj de neesperantistaj scienculoj kaj fakuloj el diversaj landoj, kiuj partoprenos la
seminarion kaj dezirus per Esperanto fari kontaktojn kun kolegoj-fakuloj. Jam aliĝis famaj
bulgaraj fakuloj, universitataj profesoroj, reprezentantoj de nesperantistaj organizajoj, kiuj ne
parolas en Esperanto kaj kies prelegojn ni tradukos. Ili dezirus konatiĝi kaj kunlabori kun
kolegoj en diversaj landoj uzonte Esperanton kiel kontaktlingvo.
Ni petas Vin - se eblas - informi pri nia Simpozio kaj inviti Viajn kolegojn en Via universitato,
firmaoj, institutoj, fakaj organizaĵoj, kiuj dezirus partopreni kaj prelegi nacilingve. Vi povus
koncize traduki Esperante iliajn prelegojn kaj ankaŭ la diskutojn.
Temoj de la prelegoj – diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun profesia agado de la
prelegonto. La prelegonto povos prezenti koncize sian prelegon (ĝis 30min.) kaj poste estos
diskutoj pri la temo. La plenan tekston de la prelego ni publikigos post la simpozio en
prelegaro. Ni petas la prelegontojn sendi al ni resumojn de la prelegoj ĝis 22.06, ĉar ni deziras
disdoni ilin al la partoprenontoj en la komenco de la Simpozio.
Simpozejo - Internacia Universitato Karlovo. La solena inaŭguro okazos en la urbodomo.
Situo de Karlovo - Karlovo estas situanta en la centro de Bulgario, kaj estas facile atingebla
de Plovdiv (60 km), Sofio (150 km) / Burgas, Varna, Ruse ktp.
Tranoktado - en studenta domo kaj hoteloj.
Manĝado - libervole en proksimaj manĝejoj kaj restoracioj. La nutrado en Bulgario estas
okulfrape malmultekosta. En la proksimaj manĝejoj kaj familiaj restoracietoj Vi pagas por tagkaj vespermanĝo entute ĝis 10-12 eŭroj.
Antaŭ- aŭ postsimpozia ripozo - Por dezirantoj ni povas organizi la tranoktadon en Karlovo
kaj ĉe la maro tre malmultekoste. Por tiuj kiuj dezirus ripozi en Karlovo (ĉar kiel mi jam
menciis ĝi estas situanta en la centro de la lando) ni povus organizi diversajn ekskursojn- al
Plovdiv, Bačkova monahejo, Gabrovo, Trojan, Stara Zagora k.a. Por tiuj, kiuj ŝatas ekskursi al
la monto, povas tion fari ĉiutage, ĉar Karlovo estas situanta en la centro de la fama "Roza
Valo" kaj ĉe la piedo de la monto Stara Planina.

Adreso por aliĝo kaj informoj
E-mail: leonov@rozabg.com aŭ pk 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario, Internacia Simpozio (sendu
la leterojn preferinde rete.)
Telefono (portebla) :+359 885056469
Kun estimo, plej koraj salutoj, atendante Vian pozitivan respondon kaj kun espero renkonti Vin
en Karlovo, amike Via

Prof. Bojidar Leonov
prezidanto de AIS-Bulgario, prezidanto de Bulgara Esperanto-Asocio

___________________________________________________________________________

INTERNACIA SIMPOZIO
“Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado“ AEPA-2013
29.06-03.07.2013, Karlovo-Sopot, Bulgario

ORGANIZANTOJ- BEA, AIS-Bulgario, Internacia Universitato Karlovo, kaj la Regiona
Estraro de la neespertantista organizo "Scienc-teknika Asocio en Bulgario"
HONORAJ PROTEKTANTOJ: D-ro Emil Kabaivanov, urbestro de komunumo Karlovo
kaj Veselin Ličev , urbestro de komunumo Sopot
OFICIALA LINGVO: Esperanto
LABORLINGVOJ: naciaj lingvoj de la partoprenontoj neesperantistoj
TEMOJ DE LA PRELEGOJ - diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun la
profesia agado de la partoprenonto
RIMARKO: Tiuj, kiuj ne havas eblon partopreni la tutan Simpozion, povus partopreni
nur parte dum preferindaj tagoj. La partoprenontoj ne estos devigotaj prelegi.Povus
partopreni nur la diskutojn
ALIĜO – Aliğkotizo
- 30 eŭroj (baza kotizo)Ö
- 20 eŭroj por eksaj socialismaj landoj, Afriko
RIMARKO : AIS-studentoj ne pagas aliĝkotizojn
LIMDATO POR ALIĜO - 22.06.2013
La aliĝkotizo estas pagebla per nia bankokonto aû surloke. La aliĝontoj estas petataj
sendi la aliĝilojn ĝis la menciita limdato.
Bankokonto: (en eŭroj) Unicredit Bulbank, 7 Sv. Nedelia Sq. 1000 Sofia , Bulgaria, SWIFT
BIC CODE UNCRBGSF, IBAN BG 12 UNCR 9660 4422 0221 08, Prof. Bojidar Stefanov Leonov
(por la seminario)
KOTIZOJ POR UNU TRANOKTO :
- 7 eŭroj (en studenta hejmo)
- 20-40 eŭroj (en hoteloj)
MANĜADO- libervole en la universitata bufedo kaj proksimaj manĝejoj.
LIMDATO POR SENDITAJ RESUMOJ : 22.06.2013
ANTAŬ KAJ POSTSEMINARIA RIPOZO : en Karlovo kaj ĉe la Nigra maro-dezirontoj
povus ripozi pagonte surloke malmultekostan tranoktadon.
VIZOJ - post la aliĝo ni sendos al la dezirontoj invitilojn por la bulgara vizo.

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ: Esperinform, pk 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario.
Retadreso : leonov@rozabg.com (prefere skribu rete)
Telefonoj : +359 885056469 (tage kaj nokte) +359 335 5 50 50 (nur vespere)

A E P A- 2 0 1 3
ALIĜILO
Nomo………………………………………………………………..
Adreso………………………………………tel…….
E-mail…………..
Mi prelegos JES NE
Temo de la prelego……………………………………
…………………………………………………………………………………
Mi deziras tranokti en : studenta domo / hotelo
Mi deziras ripozi antaŭ/post la seminario:

JES / NE

……………… 2013

D-ro Emil Kabaivanov
Urbestro de komunumo Karlovo
Honora Protektanto de Simpozio “AEPA-2012”

