
Resolution of 1954

General  Conference  of  Unesco.  Eight  session.  Montevideo  (Uruguay),  1954.  Resolution
adopted on December 10th, 1954, in the eighteenth plenary-meeting.

The General Conference,  Having discussed the report of the Director-General on the inter-
national petition in favour of Esperanto,

Takes note of the results attained by Esperanto in the field of international intellectual relations
and the rapprochement of the peoples of the world;

Recognizes that these results correspond with the aims and ideals of Unesco;

Takes note that several Member States have announced their readiness to introduce or expand
the teaching of Esperanto in their schools and higher educational establishments, and requests
these Member States to keep the Director-General informed of the results attained in this field;

Authorizes the Director-General  to  follow current  developments  in the use of Esperanto in
education, science and culture, and, to this end, to co-operate with the Universal  Esperanto
Association in matters concerning both organizations.

Hungaria Esperanto-Asocio, kiel landa asocio de Universala Esperanto-Asocio fondis per sia
1/2016 estrardecido Eŭrazian Kulturan Centron por evoluigi la internaciajn kulturajn, edukajn,
sciencajn kaj turismajn rilatojn inter la eŭropaj  kaj aziaj  popoloj.  Laŭ la eduka regularo de
Eŭrazia Kultura Centro studento ricevas atestilon pri la sukcesa fino de sia studprogramo de la

• enkonduka Esperanto-kurso, se li/ŝi finlernis la lecionojn 1-4 de la libro „Esperanto
per rekta metodo” verkita de Stano Marček kaj se li/ŝi sukcese faris ĉiujn ekzercojn en la
ĉapitroj  1-4 de la „Ekzercaro de la Indramang Universitato” verkita de d-ro Márkus
Gábor;

• bazgrada Esperanto-kurso, se li/ŝi finlernis la lecionojn 5-11 de la libro „Esperanto
per rekta metodo” verkita de Stano Marček kaj se li/ŝi sukcese faris ĉiujn ekzercojn en la
ĉapitroj 5-11 de la „Ekzercaro de la Indramang Universitato” verkita de d-ro Márkus
Gábor;

• mezgrada Esperanto-kurso, se li/ŝi finlernis la lecionojn 12-17 de la libro „Esperanto
per rekta metodo” verkita de Stano Marček kaj se li/ŝi sukcese faris ĉiujn ekzercojn en la
ĉapitroj 12-17 de la „Ekzercaro de la Indramang Universitato” verkita de d-ro Márkus
Gábor;

• supermezgrada  Esperanto-kurso,  se  li/ŝi  finlernis  la  lecionojn  18-22  de  la  libro
„Esperanto per rekta metodo” verkita de Stano  Marček kaj se li/ŝi sukcese faris ĉiujn
ekzercojn en la ĉapitroj 18-22 de la „Ekzercaro de la Indramang Universitato” verkita
de d-ro Márkus Gábor.

                                                                                             

                                                                                           Prof. Dr. Nanovfszky György
                                                                            honora prezidanto de la Eŭrazia Kultura Centro
                                                                           ambasadoro de Hungario en diversaj aziaj landoj
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