Internacia simpozio pri Esperanto-muzeoj, bibliotekoj, arkivoj, PUNTO
Partnerurba Nodo-Teksaĵo = PUNTO
La ideo: plivastigi kaj funkciigi la modelon de urbo-partnereco inter Herzberg am Harz (DE) kaj
Góra (PL), en kiu Esperanto ludas gravan rolon.
La modelo: la 5-jara regula, multkampa interagado de la ĝemelurboj per Esperanto, la laŭpaŝa
elkonstruo de la Esperanto-urbo, fondo de Esperanto-muzeo, ekspoziciejo en la kastelo, la
evoluigo de Interkultura Centro Herzberg/Germana Esperanto-Centro kun kursejo, edukcentro,
instrukapabliga trejnado, biblioteko, gazet-, film- kaj sonarkivo,
La bazo: urboj kun kulturaj institucioj, muzeoj, bibliotekoj, arkivoj, Esperanto-Centroj, interesataj
helpi unu la aliajn per kunlaboro, interŝanĝo de spertoj, materialoj, ktp.
La strategio: nova formo de partnereco, t.e. PUNTO: krei reton de partneruboj, komunumoj, kies
ekzemplo, ekzemplodona agado en unu loko povas instigi la aliajn, alilandajn similajn instituciojn
La celo: krei komunan prezentejon, platformon (PUNTOn), ĉar la komuna apero, la sinprezentoj
estos
bone troveblaj kaj utilaj por Esperantistoj
pli videblaj, interesaj, atentokaptaj por la neesperanta publiko
reciproka fortigo de profesia agado,
stabila interplektaĵo kaj elirvojo el la modestaj movadaj kadroj
La komenco: en 2005 Interkultura Centro Herzberg invitis reprezentantojn de Esperantobibliotekoj, kolektaĵoj al la 1-a biblioteka seminario, en 2006 okazis la dua tia kunveno,
spertinterŝanĝo same en Herzberg am Harz. La partoprenintoj emfazis la bezonon je tiaj kunvenoj
kaj regula spertinterŝanĝo.
Tiuj du gravaj kunvenoj multe kontribuis al la akiro de oficiala, urbokonsilia agnosko de nia
porurba kulturagado kaj al la decido nomi la urbon Esperanto-urbo.
La realigo:
- inviti reprezentantojn de urboj, urbaj eduk- kaj kulturinstitucioj kun multflanka, altkvalita
Esperanto-agado, fakulojn de muzeoj, bibliotekoj, ks. al simpozio en Herzberg am Harz – la
Esperanto-urbo,
- raporti pri agadoj, atingoj, diskuti pri problemoj kaj interŝanĝi spertojn
- montri la valrojn de niaj institucioj, kolektaĵoj, materialoj
- trovi strategion por regula, kunordigita, internacia kunlaboro
- serĉi ekstermovadaĵn, urbajn, naciajn kaj internaciajn subvencifontojn
La rezulto:

- aperigo de simpozia materialo, prezentadoj
- dokumentado de faritaĵoj, fotoj, filmoj
- PUNTO-paĝaro: kontaktejo, informinterŝanĝejo, faka diskutforumo
- kreo de komuna trovejo, trezorejo de katalogoj, katalogitaĵoj

La daŭrigo: per tiu nova iniciato
- ekfunkciigi PUNTO-hejmpaĝon, prezentejon de Esperanto-muzeoj, bibliotekoj, centroj
- komenci teksi PUNTOn, fakan reton, alvoki, instigi kaj krei novajn, stabilajn
partnerecojn
- lanĉi serion de fakkunvenoj, renkontoj, sciencaj simpozioj, ktp.

