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Aboneblaj periodaĵoj 2018

Kodo Titolo, priskribo Eŭro
RESPE Esperanto  Oficiala organo de UEA; legata en 115 landoj; artikoloj pri lingvo, lingvo-

politiko, literaturo, kulturo; raportoj pri la asocia vivo; novaj libroj; recenzoj; 11 num/jare; 
abono sen membreco en UEA.

41,00

REAKT Esperanto aktuell  Organo de Germana Esperanto-Asocio; raportas ne nur el la asocia 
vivo, sed ankaŭ pri lingvopolitiko, lingvistiko ktp; 6 num/jare.

                                                                                                                  eksterlanden

18,00

24,00
RJUNA

RJUNR

Juna Amiko  Instiga kaj aktiviga revuo por komencantoj; eld. ILEI; 3 num/jare po 52 
paĝoj.
Juna amiko, reta eldono (pdf)

18,00

11,00

RLODR La ondo de Esperanto                               ekde 2017 aperas nur rete kiel bitgazeto! 

Sendependa revuo en Esperanto pri soci-politika vivo en la postkomunisma mondo; his-
torio kaj kulturo de la Esperanto-movado; eld. H. Gorecka, red. A. Korĵenkov;

11 num/jare po 24p kaj literatura suplemento jarfine; en la formatoj pdf kaj ePub

15,00

RKONT Kontakto  Vaste legata junulara gazeto; rekomendinda por komencantoj: ĉiu numero 
kun tekstoj en facila lingvo; 6 num/jare.

25,00

RMONA

RMONR

MONATO  Internacia magazino sendependa pri politiko, moderna vivo, scienco, ekono-
mio, arto, turismo, medio, komputado kaj multe pli; legata en 65 landoj; 11num/jare.

MONATO, reta eldono, en formatoj pdf kaj ePub

57,00

34,20
RJARO La Jaro 2018,  kalendaro kaj enciklopedieto pri la landoj de la mondo.  6,50
RBEAL Beletra Almanako, Kultura revuo kun originalaj kaj tradukitaj verkoj (prozo kaj poezio), 

eseoj kaj recenzoj, 3 num/jare, inter po 140 kaj 180paĝoj; prezo inkl. sendokostojn.

Beletra almanako  unuopa kajero: mendo en www.esperanto-buchversand.de

33,00

12,00

--------------------------------------------------------------bv. tranĉi ĉi tie----------------------------------------------------------------

Mi abonas jenajn periodaĵojn

 kodo  titolo           Prezo  

Eǔr

Eǔr

Eǔr
abo 18 Eǔr

familia kaj persona nomoj telefono/ retpoŝto
strato
poŝtkodo, loko

dato                                                                   subskribo

Bv ĝiri la abonsumon al   Dr. Schwanzer Buchversand, Mainzer Volksbank
IBAN DE22 5519 0000 0708 3650 10 BIC: MVBMDE55

      Mendo eblas ankaŭ rete, adreso vidu supre. Mendo traktota nur post pago de la abonsumo
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