LA PROGRAMO
de la XXIV kongreso de Ukrainia Esperanto-asocio
La 19-21-an de oktobro 2018, u. Lviv
La temo de la kongreso:
„La kulturoj nacia kaj Esperanta: vojoj al la dialogo“
La 19-an de oktobro
09.00-10.00 – registrado de la partoprenantoj de la kongreso (kongresejo: la Domo de
sciencistoj, str. Lystopadóvoho Ĉynu, 6).
10.15 – veturo al la loko de la inaŭguro de la memortabulo omaĝe al Vasil Eroŝenko sur la
strato, kiu portas lian nomon;
11.00-12.00 – la ceremonio de la inaŭguro de la memortabulo omaĝe al Vasil Eroŝenko sur
la Eroŝenko-strato, 11;
12.00-12.45 – veturo al la kongresejo (tramo #7 ĝis la haltejo “Centro”, poste piede);
12.45-13.45 – tagmanĝo (str. Siĉovýĥ Strilcív, kafejo “Puzata ĥata”);
14.00-18.30 – laboro de la kongreso (la Domo de sciencistoj):
14.00-14.30 – solena malfermo de la kongreso, salutparoloj de fremdlandaj esperantistoj kaj
reprezentantoj de neesperantistaj organizaĵoj;
14.30-16.30 – prelegoj laŭ la temo de la kongreso:
- „La kulturoj nacia kaj Esperanta: vojoj al la dialogo“ – Volodymyr Pacjurko, fakdeligito de
la Universala Esperanto-asocio pri literaturo;
- „La rolo de Leontij kaj Orest Kuzma en la popularigo de la verkado de Ivan Franko“ –
Jevhen Naĥlik, doktoro de filologio, profesoro, direktoro de la Ivan Franko – instituto de la
Sciencakademio de Ukrainio;
- „La originala Esperanto-literaturo en la ukrainaj tradukoj“ – Viktor Pajuk, redaktoro de la
informbulteno „Saluton!“ de la Ĉikaga societo de esperantistoj, Usono;
- „La vivo kaj verkado de la blinda esperantisto Vasyl Eroŝenko kiel ekzemplo de la
interkultura dialogo“ – Jevhen Kovtonjuk, prezidanto de la Ukrainia Esperanto-asocio kaj bonfara
fonduso „Espero“ nome de V.Eroŝenko;
16.30-17.15 – pridiskuto de la prelegoj;
17.15-18.00 – bufedo;
18.00-18.15 – komuna fotado;
18.15-19.15 – laboraj demandoj de la kongreso;
19.15-19.30 – paŭzo;
19.30-20.30 – projekciado de filmoj pri Eroŝenko kaj Esperanto;
20.30 – fermo de la unua labortago de la kongreso;
La 20-an de oktobro
09.00-10.00 – matenmanĝo (manĝejo de la koleĝo pri hotel-turisma kaj restoracia servoj, str.
Pulujá, 36;
10.00-13.00 – seminario „Aktivula maturigo“ (AMO) (aŭlo de la koleĝo). La temo:
„Aktivigo de la Esperanto-movado en la Sud-Orienta Eŭropo“ – Stefan MacGill, vicprezidanto de la
Universala Esperanto-asocio (UEA), Oleksandr Hriŝĉenko,ĉefdelegito de UEA en Ukrainio;
13.30-14.30 – tagmanĝo;
15.00-21.00 – ekskurso tra la mezepokaj stratoj de la urbo.
La 21-an de oktobro
09.00-10.00 – matenmanĝo;
10.00-12.00 – daŭrigo de la AMO-seminario;

12.00 – 13.00 – laboraj demandoj de la kongreso. La kongresa rezolucio. Fermo de la
kongres;
13.00-14.00 – tagmanĝo;
14.00-18.00 – ekskurso al Lyĉakova tombejo.
Loĝado de la eksterurbaj partoprenantoj en la hotelo de la koleĝo pri hotel-turisma kaj restoracia
servoj, str. Pulujá, 36.
La kontaktadresoj:
pacjurko@gmail.com 0965357318
vorobleskyj22@gmail.com 0677030223
irina.krayevskaya@gmail.com 0979667611 (ukraine)

