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Esperanto Elektronike DVD
(Electronic Esperanto)
The most complete Esperanto collection!

elŝuto / download / stiahnuť / pobierz
Bonvolu elŝuti nian rete fontsendatan torenton, ŝparu nian kapaciton!
(Please download our web seeded torrent, save our bandwidth!)
Esperanto Elektronike
(Multmedia DVD)

BitTorrent
Rapidshare.com spegulo
http download (EU)

Permeso: Libera por nekomerca uzado.
Grando: 3.3 GB (7zip SFX --> ISO)

Enreta ĉe http://esperanto.aasemoon.com ( en paĝoj de Aasemoon )

Pliaj informoj ĉe http://esperantodvd.webnode.com/(ĉe ikso.net),

en paĝoj de Enrique: esperante, hispane, angle.

Enhavas muzikon, videojn, librojn, programojn, Vikion kaj Lernu! kursojn.
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Esperanto Elektronike
estas DVD-disko eldonita somere de 2006 fare de E@I. Ĝia celo estas informi pri Esperanto
(informado), ebligi al la interesiĝantoj lerni ĝin (instruado) kaj prezenti erojn de la Esperanta
kulturo (utiligado) - ĝi do kovras ĉiujn 3 agadkampojn de UEA.

Enhavo
La enhavon de la DVD kunmetis E@I – internacia junulara neregistara organizaĵo (okupiĝanta pri
buntaj projektoj, rilataj al Edukado@Interreto), kies ĉefaj celoj estas instigi interkulturan lernadon,
subteni lernadon kaj uzadon de interreto kaj lingvoj. Inter la multaj proponataj multmediaj eroj
troviĝas:
* informiloj kiel PakEo
* lernolibroj kaj kursoj kiel Kurso de Esperanto kaj lernu!
* libroj originalaj kaj tradukaj, kiel tiuj aperintaj ĉe Franko Luin
* revuoj kiel Esperanto kaj Kontakto
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* muziko kiel tiu de Vinilkosmo kaj Supernova
* filmoj kiel la tutnova serio Esperanto estas...
* programoj kiel Ek! aŭ UniRed
* ludoj kiel Maniac Mansion
Aldone al tio, la DVD enhavas ankaŭ plenan eksterrete konsulteblan version de la Vikipedio en
Esperanto, laŭ stato de la 30-a de junio 2006, kies ekeston efektivigis Marek Blahuš.
Daŭrigo
Je la 11-a de januaro 2007 publikiĝis dua eldono de la disko, kun iom pliriĉigita enhavo.

Esperanto Elektronicky
E@I

DVD-ROM: Najrozsiahlejší a najpestrejší doteraz vydaný materiál o medzinárodnom jazyku
esperanto
Na tomto DVD sa nachádzajú:
hudba
hry v esperante
počítačové programy v esperante
informačné materiály o esperante
učebné pomôcky pre vyučovanie esperanta
fotografie z esperantských podujatí
časopisy v esperante
knihy v esperante
články o esperante (z Wikipédie)
články v esperante (z Wikipédie)
film o esperante, ukážky z kontertov,
videokurz esperanta
kurzy esperanta — v mnohých jazykoch a na rozličných úrovniach
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odborná literatúra o esperante
odborná literatúra v esperante
projekt „Pasporta Servo“
zaujímavé internetové linky
Optimálne systémové požiadavky: procesor 500MHz, 256MB RAM, DVD-ROM, Operačný
systém: MS Windows XP/Linux (kernel 2.2.14) 10.2,Internetový prehliadač podporujúci XHTML
1.0 a CSS 1 (napr. Firefox 1.5, Opera 8.5, Internet Explorer 6.0)
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