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E@I aktuale: retaj projektoj

-Pli ol 15 projektoj en 48 lingvoj

-Pli ol 130.000 registritaj ret-uzantoj

-Pli ol 4.000.000 vizititaj paĝoj monate

-Pli ol 200.000 vizitantoj monate



- 6000 eldonitaj pecoj – de 6 libroj
- Pli ol 11.000 pecoj – broŝuro en 11 lingvoj

- 400.000 eldonitaj KDj
-   30.000 eldonitaj DVDj

E@I aktuale: eldonaĵoj



E@I aktuale: aranĝoj
ĵus pasintaj:
 SES 2012 (250 venintoj el 23 landoj)
 EEU-kongreso (Galivo, 16.-20.7.2012)

okazontaj:
 KAEST 2012 (Modra, SK, 15.-18.11.2012)

 SES 2013 (Martin, SK, 11.-19.7.2013) 



E@I aktuale: ceteraĵoj
 Oficejo en Partizánske (ekde somero 2011)
 Staĝantoj (aliĝu aŭ sciigu aliajn)
 EU-projektoj (deutsch.info, slovake.eu, …)
(nove aprobitaj: „Lingvo.info“, „Global E-learning“, „Speak 

and Learn“)

 Volontuloj







Interretaj projektoj de E@I:

- ikso.net (hejmpaĝo)     - vortaro.net (reta PIV)
- lernu.net     - slovake.eu (Slovak Online)
- lingvo.info     - komputeko.net  
- vikipedio.net     - deutsch.info
- nitobe.info     - eo55.ikso.net
- blogo.ikso.net     - lingvohelpilo.ikso.net
- informado.net     - dvd.ikso.net
- tradukejo.ikso.net

 
- bretaro.net    - ridejo.net
- vendejo.net    - aktuale.info



Planoj por la estonto

Larĝigo de la reto de kunlaborantoj
Pliaj seminarioj, prelegoj
Financa plifortiĝo
Profesiiĝo, pliaj dungitoj kaj staĝantoj
Ne nur E-agado
Kunlaboro kun neE-aj organizoj



Via helpo bonvenas!
Pluraj manieroj helpi agadon de E@I:

 Kunlabori (laŭplaĉe, laŭ sia fako, emo...)
 Financi (unuopajn projektojn, al ESF)
 Informi (pri E@I-agado en gazetoj, retejoj)
 Inviti (prelegi, kunlabori…)
 ...

  Ĝisnuna plej granda subtenanto de E@I-agado: 
         ESF (Esperantic Studies Foundation)



Subteno por la agado de E@I

- plej granda ĝisnuna subteno: ESF
- nune – subteno por „projektaro“

http://kampanjo.ikso.net 

mailto:E@I
http://kampanjo.ikso.net/


Kampanjo 100.000 EUR por ESF

Por ke aperu eĉ pli da tiaj projektoj, 
kiajn ni ĵus prezentis!



  Dankon pro la atento.

la E@I-teamo

www.ikso.net  
estraro@ikso.net 



Se vi volas scii pli...:



E@I: projektbazita organizo

Elpenso de inda projekto, mankanta agado
Detala pripenso de la projekto, buĝetado
Kreado de unuopaj labor-grupoj, ĉirkaŭ unuopaj 

projektoj
Realigado de projekto(j)
Daŭra prizorgado (ev. modifado, ŝanĝado)



Agadkampoj de E@I

Krei retpaĝarojn
Aranĝi seminariojn
Informi pri kunuzado de Esperanto kaj 

Interreto por internacia komunikado

- Lastatempe ankaŭ sukcesa eldona agado 
(jam 11 eldonaĵoj)

Devizo: “facile kaj rapide”



Eldonaĵoj de E@I:

• DVD Esperanto Elektronike (4 eldonoj)
• DVD-filmo Esperanto estas...
• KD „Esperanto“ (pola)
• KD-Romo "lernu!"
• Libro „Vikipedio por vi“
• Libro „Komputeko“ (2 eldonoj)
• Libro „Detala Gramatiko de Esperanto“ (2 eld.)
• Libro „Manlibro pri instruado de Esperanto“ (3 eld.)
• Libro „Vikipedio – praktika manlibro“
• Libro „Modernaj teknologioj por Esperanto“
• Broŝuro „Malkovru Esperanton“ (en 11 lingvoj)
• T-ĉemizoj (lernu!, E@I)



Partnerecaj projektoj

- espa2.eu (ESPA EST)
- Esperanto 55+

- kantaro.ikso.net
- esperantic.org
- europo.eu
- interkulturo.net
- artista.ikso.net
- traperko.net



Novaj eldonaĵoj - surdiske
DVD Esperanto elektronike 
4-a eldono (aperis dum SES 2012)

- 3000 pecoj
- nova enhavo:
  libroj, kantoj, filmoj, gazetoj, vortaroj...
- mirinda prezo: 0,90 EUR! 
(ĉe mendo de 100 aŭ pli da pecoj)

http://dvd.ikso.net   

http://dvd.ikso.net/


Novaj eldonaĵoj - papere
Komputeko (reeldono, modifita, 2012)

Detala gramatiko de Esperanto (reeldono,  2012)

Prelegkolekto de KAEST 2010
Ĉeftemo: Modernaj teknologioj por Esperanto
330 paĝoj, 27 aŭtoroj, 33 prelegoj, nur 8 EUR

Broŝuro „Malkovru Esperanton“ 
en la ĉeĥa, germana, norvega

Lernu!-kalendaretoj (10.000 pecoj por 2012)
- Baldaŭ aperos eblo antaŭmendi novajn por la jaro 2013



Reeldonoj en la jaro 2012:
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