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Formularo 

Partopreni la  

redaktoskipon de  

Sennaciulo 

Nomo:   

Matriculo:   

Dato:   

 

 

 

Mi estas preta / deziras kontribui per:  

� traduki al Esperanto  

���� el lingvo(j):   

  

���� 1 / 2 / 3 / ________ teksto(j)n: 

ĉiun duan monaton / laŭokaze / sporade  

���� en la jena(j) fako(j):  

���� soci-politika  

���� ekonomia  

���� viv-media  

���� teknika  

���� scienca  

���� literatura  

���� alia:   

���� mi preferas:  

���� mem elekti la tradukotajn tekstojn  

���� ke oni provizu tradukotaĵojn al mi  

���� ambaŭ  

���� mi preferas traduki  

���� komunuza-rajtajn tekstojn  

���� aŭtor-rajtajn tekstojn:  

- mi negocos mem la traduk-

rajtojn kun eldonisto aŭ aŭtoro  

- mi bezonas ke oni negocu 

anstataŭ mi la traduk-rajtojn  

� proponi tradukindajn tekstojn:  

���� komunuza-rajtajn  

���� aŭtor-rajtajn kaj mi negocos mem la 

traduk-rajtojn kun eldonisto aŭ aŭtoro  

� negoci traduk-rajtojn kun eldonisto aŭ 

aŭtoro en jena(j) lingvo(j):   

  

  

� kontrollegi publikigotajn artikolojn  

���� 1 / 2 / 3 / ________ ĉiun duan monaton  

���� por tio mi bezonas ke oni klerigu min 

pri uzado de la viki-sistemo por esti 

kapabla kunlabori en la redakto-

skipo  Jes / Ne  

� ilustri la revuon per:  

���� miaj desegnoj / fotoj jam ekzistantaj 

kaj por tio disponigas tiujn ĉi verkojn 

laŭ jena(j) kondiĉo(j):   

  

���� kreado de desegnoj / fotoj laŭ bez-

onoj de la revuo kaj por tio dis-

ponigas tiujn ĉi verkojn laŭ jena(j) 

kondiĉo(j):   

  

� enpaĝigado  

���� mi ne bone regas enpaĝigon kaj dez-

iras lerni por povi kontribui  Jes / Ne  

���� mi deziras kontribui per enpaĝigo:  

���� mi regas enpaĝigon per jena(j) 

programo(j):   

���� mi preferas:  

- enpaĝigi sola  

- enpaĝigi kun alia enpaĝiganto  

- enpaĝigi  1 / 2 / 3 / _____  

numero(j)n jare  

� disponigi al la refaktoskipo miajn 

kompetentojn:  

���� organizajn,  

���� interretajn,  

���� komputilajn,  

���� aliajn:   

� komentoj   

  

  

  

  

Bonvolu sendi vian respondon al SAT, al adreso:  

SAT-Amikaro (Sennaciulo) - 132-134 boulevard Vincent Auriol, FR-75013 Paris, Francio 

aŭ rete al sennaciulo.redaktejo@gmail.com 
Formularo trovebla ĉe retejo de SAT: satesperanto.org/Sennaciulo-2012-05-06-n-ro-1283.html 


