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SVISA ENCIKLOPEDIO PLANLINGVA
La aktiva agado por la internacia planlingva movado en Svislando jam de 
kelka tempo superis cent jarojn. Tiukonscie fortiĝis la deziro resumi kaj  
bilanci tiun longan periodon, plenan je eventoj, sukcesoj kaj problemoj. Ĉi tiu Svisa 
Enciklopedio Planlingva estas do la frukto de tiuj konstantaj klopodoj kaj laboroj.

EL LA ENHAVO:
I. ANTAŬPAROLOJ KAJ ENKONDUKOJ

1. Antaǔparoloj de Bruno Graf, prezidanto de Svisa Esperanto-Societo, kaj de Jacques-
André Humair, direktoro de la Urba Biblioteko de La Chaux-de-Fonds.

2. Temaj enkondukoj (nacilingvaj) de Claude Gacond, Claude Piron,  
Andreas Künzli, Tazio Carlevaro, Arthur Baur.

II. VOLAPÜK (en Svislando)
III. ESPERANTO (en Svislando)

Kun historiaj skizoj kaj prezentoj de biografioj kaj pritemaj artikoloj. 
Prezentado de la svisa Esperanto-movado laǔ kantonoj.

IV. IDO (en Svislando)
V. OCCIDENTAL-INTERLINGUE (en Svislando)
VI. INTERLINGUA / IALA (en Svislando)
VII. INTERLINGVISTIKO (en Svislando)
VIII. KRONOLOGIO
IX. FONTINDIKOJ
X. NOMINDEKSO
XI. BIBLIOGRAFIO
ANTOLOGIO: «Klasikaj» tekstoj de Naville, Schwyzer, Cingria, Zamenhof, Hodler, 

Schrag, Frey, Bovet, Ligo de Nacioj, Gonzague de Reynold, Privat, Cornioley, Baur, 
Haas, Klaesi, Hamburger, Schild,  Piron, k.a.

ISBN 2-9700425-2-5  ĉ. 1000 paĝoj
Eldonas Svisa Esperanto-Societo (SES) kaj Centre de documentation et d’étude sur la 
langue internationale (CDELI), La Chaux-de-Fonds (Svislando)

Mendilo

Mi mendas ______ekzemplero(j)n de la libro SVISA ENCIKLOPEDIO PLANLINGVA
je la subskripcia prezo de fr 75.- aŭ  € 50.-  plus sendokostoj.
(normala vendoprezo ekde la 1-a de majo 2006: fr 90.- aŭ  € 60.-  plus sendokostoj.

Nomo / Antaǔnomo: ...............................................................................................................

Adreso: ...................................................................................................................................

Poŝtkodo kaj Loĝloko: ...........................................................................................................

Telefonnumero:  .....................................................................................................................

Retadreso: ..............................................................................................................................

Dato kaj subskribo: ................................................................................................................

„Oni diras ironie, ke mirakloj daǔras iom pli longe ĝis ili okazas. Unu el tiaj 
mirakloj estas la aperigo de la SVISA ENCIKLOPEDIO PLANLINGVA. 
Tiu projekto estis esenca parto de la jubilea agado pri la 100-jariĝo de Svisa 
Esperanto-Societo, sendube la plej defia. La svisa enciklopedio prezentas la 
historion de la planlingva agado, precipe de Esperanto, en Svislando. Temas 
pri scienca libro, kiu konservos sian aktualecon, sian valoron. La legan-
toj, aktivaj esperantistoj, malkovros multajn faktojn kaj facetojn, epizodojn 

kaj bildojn kaj miros, kiom la antaǔuloj iniciatis kaj entreprenis por progresigi Esperanton 
aǔ aliajn planlingvojn. Sendube ni perdis iom la elanon kompare al la pioniroj. Tempoj 
ŝanĝiĝas.“

Bruno Graf, prezidanto de Svisa Esperanto-Societo

„La verko estis lanĉita kun la celo sisteme kolekti kaj prilabori faktojn kaj 
datojn el la historio de la planlingvaj movadoj en Svislando, antaǔ ĉio de 
Esperanto kiel ĝia plej grava reprezentanto kaj disponigi ilin al la intere-
sata publiko en formo de enciklopedio. Ĝiaj ĉefaj intencoj estas havigi al la 
esperantistoj, planlingvanoj kaj interlingvistoj, sciencecan referenclibron, 
krei impresan pruvilon por demonstri la ekziston de la planlingva realeco 
en Svislando.“

Andreas Künzli, aǔtoro/redaktoro de la Svisa Enciklopedio Planlingva

Detranĉu kaj sendu




