RAPORTO pri agado de MEA MASI dum la periodo 07.2015-07.2017
por la 29-a Konferenco de REU
02-09.08.2017, u.Poŝeĥonjo (enkadre de RET-2017)
Moskva Esperanta Asocio MASI (plue - MASI) estas kolektiva membro de REU
pere de 9-5-7 membroj el siaj 42-43-41 ĉiujare kotizantaj membroj respektive en la
jaroj 2015, 2016 kaj 2017. Ĉiuj siaj aktivaĵoj MEA MASI iniciatas kaj okazigas
sendepende de REU, tamen konsideras tiujn parto de la Rusia E-agado kaj pro sia
kolektiva membreco en REU ankaŭ REU-agado.
Tradiciaj aranĝoj ĉiujaraj
1. Januaro. Baza E-kurso FaRo. (vd en Instuado)
2. Februaro. Tradicia tritaga esperantlingva mergiĝo APERo-10 kaj APERo-11
(Apudmoskva Jerŝovo) kun partopreno de averaĝe 33 esperantistoj de kelkaj urboj
kaj eĉ landoj. Ĉefaj organizantoj: Irina Gonĉarova kaj Aleksandr Basov, kun
aktiva helpo kaj programkontribuo de deko da masianoj.
3. Marto. Daŭriga E-kurso (vd en Instuado).
Partopreno en printempaj lingvaj festivaloj en aliaj urboj kun prezentado de
Esperanto. En la raportata periodo: Iĵevsk, Minsk, Permj.
3. Aprilo. Lerneja Lingva Festivalo en Kaluga, kie MASI estas la ĉeforganizanto.
Dum la festivalo masianoj ĉiam prezentas Esperanton (en 2016 - Irina Gonĉarova,
en 2017 - Pjotr Fedosov).
4. Majo. Amika ĉiujara renkontiĝo VsPLESk en u.Pljos, organizata de
esperantistoj por si mem kaj por siaj geamikoj kaj konatoj. Enkadre de ĝi foje
pasas prelegoj pri Esperanto aŭ iuj aranĝoj, ligitaj kun Esperanto. Kunorganizas
(helpante al la ĉeforganizanto Pavel Volkov, u.Ivanovo) Irina Gonĉarova.
5. Junio. KER-ekzameno (vd Instruado).
6. Julio-Aŭgusto. Partopreno en eksterlandaj kaj enlandaj E-aranĝoj. En 20152017: RET, KET, BET-52, SES, UK, ILEI-Konferenco kaj aliaj.
7. Septembro. Baza E-kurso FaRo (vd Instruado).
8. Oktobro. Partopreno en aŭtunaj lingvaj festivaloj en aliaj rusiaj urboj kun
prezentado de Esperanto. En la raportata periodo: Ĉeboksari (Irina Gonĉarova) kaj
Granda Novgorodo (Irina Gonĉarova kaj Pjotr Fedosov).
9. Novembro. Preparado kaj organizado de la Moskva Lingva Festivalo,
inkluzivanta multajn E-aranĝojn. (Vd malsupre).

10. Decembro. Zamenhof-Tago kaj Tago de E-Libro – ankoraŭ ne stabiliĝinta (vd
malsupre).
Instruado
1. Okazis 5 bazaj paroligaj E-kursoj FaRo-44/48, po 2 ĉiujare (januaro-februaro kaj
septembro-oktobro), en kiuj lernis respektive 7,7,7,6 kaj 8 komencantoj, sume 35
novuloj. Instruis Irina Gonĉarova.
2. Deko da homoj perfektiĝiis en 2 daŭrigaj (gramatikaj) kursoj. Instruis Irina
Gonĉarova.
3. La du sesiojn (2016 kaj 2017) de KER-ekzamenoj pasis 14 masianoj kaj finintoj
de ĉeMASIaj E-kursoj. Oficiala kunorganizanto - Irina Gonĉarova. Ambaŭfoje la
KER-medion organizis masianoj (ĉefe Aleksandr Basov), en 2017 multe kontribuis
Sofja Zareckaja.
4. En januaro 2017 Irina Gonĉarova okazigis publikan interretan vibinaron pri
Esperanto enkadre de maratono pri lernado de diversaj lingvoj.
5. De januaro ĝis majo Irina Gonĉarova laboris en la projekto de edukado.net
EKPAROLU!, kie okazigis pli ol 30 parolsesiojn kun lernantoj el plej diversaj
landoj.
Internaj aranĝoj
1. En 2015 regule pasis MASI-kunvenoj (№8-14 – julio-novembro) en Belinskijbiblioteko. Teknika organizanto – Aleksandr Basov.
2. Ekde novembro 2016 ĝis julio-2017 ĉiumonate okazas kunvenoj de la Esperanta
Parola Klubo (EPoKo), kiu fakte anstataŭis klubajn kunvenojn.
3. Seninterrompe ĉiumonate okazas Rondo de Legado – ruslingva aranĝo pri
legitaj libroj.
4. Ekde aprilo-2016 pasas MIABRAMO – MASI-kunvenoj unufoje dum du
monatoj en la daĉo de la masiano Mikaelo Abramoviĉ – kun abundaj regalaĵoj kaj
amuzaĵoj, tutplene preparitaj de la gastiganto.
5. Ekde 2016 pli-malpli regule okazas tabloludoj en loĝejoj de masianoj.
6. De 4 ĝis 7 masianoj partoprenadas en E-sumoo – la internacia projekto pri
librolegado en Eo, iniciita de japana esperantisto Hori Jesuo.
7. MASIanoj senpage gastigas enlandajn kaj eksterlandajn esperantistojn,
renkontiĝas kun esperantistoj, preterveturantaj Moskvon. Ĉi-kampe aktivas Irina
Gonĉarova, Aleksandr Lebedev, Natalja Laziĉ, Morgan Malie kaj Viktorija
Prijmak.
8. La 29-an de aprilo kaj la 3-an de majo 2017 Julija Samsonova, kiu staĝis en la
ĉefa moskva ekspoziciejo “Maneĵ”, okazigis tie du ekskursojn en Esperanto pri la
ekspozicio "Modo kaj stilo en fotoarto-2017". Ĉeestis sume ĉ. 15 moskvaj
esperantistoj.
9. La 27-an de majo 2017 Alisa Zingerman organizis por masianoj la unuan provon
pri debatoj en Esperanto.

Amasaj aranĝoj por ekstera publiko.
1. Moskvaj Lingvaj Festivaloj №10 (20.12.2015) kaj №11 (20.11.2016). En
organizadon de MLF-11grave kontribuis Sofja Zareckaja, inter organizantoj –
Maksim Silantjev, Aleksandr Lebedev, Maksim Ĵitĉenko, Jekaterina Lozina,
Aleksandr Basov, Alisa Zingerman, Tatjana Glaznica, Ludmila Vasiljeva kaj
multaj eksaj masianoj aŭ finintoj de MASI-kursoj.
2. Du festivaloj de parolaj kluboj en la kinejo “Kosmo” (23-14.04.2016 kaj
25.10.2016). Multe helpis Maksim Slantjev, Mikaelo Abramoviĉ, Natalja Laziĉ,
Pjotr Fedosov, Dmitrij Bogatov, Tatjana Fjodorova, Olga Ŝabat.
3. Festo de libroj en diversaj lingvoj je la nomo de Ludoviko Zamenhof, kinejo
“Kosmo” (18.12. 2016). En organizadon grave kontribuis Sofja Zareckaja kaj
Maksim Silantjev.
Internacia agado
1. Masianino Arina Osipova estas Ĝenerala sekretario de TEJO kaj respondeca
estrarano pri IJKoj.
2. Ekde majo 2016 ĝis julio 2017 masiano Ilja Gnusarjov laboras kiel volontulo en
Internacia E-Centro de E@I en Slovakio, intercetere kiel organizanto de plej
diversaj internaciaj E-aranĝoj.
3. Ekde 10.07.2017 al la Internacia E-Centro de E@I en Slovakio forveturis por
volontula laboro dum unu jaro la masianinoj Sofja Zareckaja kaj Jekaterina
Lozina.
4. Aleksandr Lebedev partoprenis tradukadon de TEJO-paĝaro.
5. En marto 2017 startis nova internacia projekto “Esperanto-Poŝtkruciĝo” (vd
malsupre).
6. En aprilo 2017 Irina Gonĉarova prelegis pri la nuntempa E-movado en Rusio
antaŭ partoprenantoj de la 10-a Mezorienta Esperanta Kunveno en Kartvelio.
Projektoj
1. Ekde septembro-2015 regule funkcianta jutub-videoj “Esperanto: la unua
kanalo”, grandparte – intervjuoj kun esperantistoj en Esperanto. Al julio-2017
aperis 70 filmetoj, la kanalon abonas ĉirkaŭ 900 homoj. Idea gvidado – Irina
Gonĉarova, teknika plenumado – Aleksandr Basov kun helpo de Aleksej Panov kaj
kelkaj aliaj masianoj kaj nemasianoj.
2. Ekde marto-2017 funkcias internacia projekto “Esperanto-Poŝtkruciĝo”, kiun
jam partoprenas pli ol 115 homoj el 25 landoj, vigle vivas konvena grupo en la
VizaĝLibro. Ideo: Julija Samsonova, gvidado – Irina Gonĉarova, teknika
plenumado – Jurij Smirnov.

3.: “Lingvoj kaj Libroj” - internacia kolekto por ekspozicioj de diverslingvaj
libroj. En stato de ellaborado.
4. “Ni voĉlegu!” – grupo en VKontakte por deklamado de Esperanta poezio kaj
prozo. Iom dormanta projekto pro konkurado kun “Esperanto: la unua kanalo”, kiu
parte kovras ankaŭ deklmadon.
Publikigaĵoj
1. En ĉiu numero de La Ondo de Esperanto (kun raraj esceptoj) aperas artikolo de
Irina Gonĉarova pri MASI-agado.
2. En ĉiu numero de REGo (kun raraj esceptoj) aperas artikolo de Irina Gonĉarova
pri MASI-agado.
3. Tre akurate estas gvidata la grupo en VKontakte pri MASI-agado kaj
fotokroniko.
4. Ekzistas regule renovigata interretpaĝaro de MEA MASI. Gvidas Natalja
Ĉistozvonova. Nun estas preparata nova paĝaro far’de Jurij Smirnov.
5. Ekzistas paĝaro de MEA MASI en VizaĝLibro. Gvidas Sergej Kuznecov.
6. Artikoletojn pri Esperanta Poŝtkruciĝo estas dissendataj al plej diversaj Eeldonaĵoj tra la mondo far’de Jurij Smirnov.
7. Sporade aperas publikaĵoj de Irina Gonĉarova en aliaj E-eldonaĵoj.
Bonfara agado
1. Ĉiun kvaronjaron MEA MASI sendadas financan subtenon al la Vortaro de
Kondratjev.
2. APERon partoprenas 1-2 nepagipovaj esperantistoj senpage, partopage aŭ
repagante la partoprenon dum la jaro.
Dankon pro la atento!

