
 
 
Depono Librovendejo (Durance) : 
 
Studlibroj : 
Grand dictionnaire Espéranto-français 
Dictionnaire pratique Esp-fr et fr-Esp 
Poŝamiko 
Amuza legolibro en Esperanto 
Interlingvo inter lingvoj 
 
Ilustraĵoj : 
Ĉio fareblas ! (Aline de Pétigny) 
Igori erinaco (Elli Weisbach) 
Boroko (Serge Sire) 
Varma mezepoko (Serge Sire) 
 
Tradukaĵoj : 
La dek du pruvoj pri neekzisto de Dio (S.Faure) 
La domo de l' popolo (Louis Guilloux) 
Traktaĵo pri ateologio (Michel Onfray) 
Noveloj de Akutagawa Ryunosuke 
La verda tritiko (Colette) 
Ĉirkaŭ la mondo dum okdek tagoj (Jules Verne) 
Telenio (Oscar Wilde) 
Poemaro (Paul Eluard) 
Krokizo pri detruo (Patricia Cottron-Daubigné) 
La horoj subteraj (Delphine de Vigan) 
La knabo kaj la rivero (Henri Bosco) 
La normandaj rakontoj (Guy de Maupassant) 
 
Originalaĵoj : 
Celakantoj (Jorge Camacho) 
Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen (Trevor Steele) 
La respubliko (Platon) 
Tuikero la harkio kaj lacetero (Roger Condon) 
La kanto de l’ korvo (Nicola Ruggiero) 
Ok jaroj ĉirkaŭ la mondo (M & B Robineau) 
Huit ans autour du monde (M & B Robineau) 
 
 



Biblioteko de CCNE en Mangin-Beaulieu : 
 
Studlibroj : 
Amuza lego-libro en Espéranto 
Bibliothèque du travail 
Communication linguistique 
Dictionnaire de poche 
Dictionnaire (bleu)pratique Eo-Fr Fr-Eo (SAT) 
Esperanta frazeologio 
Espéranto avenir européen 
Espéranto, la plus facile des langues, L' 
Espéranto ou babel 
Espéranto que sais-je ? 
Falsaj amikoj en Esperanto 
Faux amis faux parents 
Gerda malaperis vortlisto 
Grand dictionnaire (marron) Eo-Fr 
Grand dictionnaire (rouge) Fr-Eo 
Hejma vortaro 
Initiation théorique et pratique 
Junulkurso (suplemento) 
Karlo (legolibro) 
Langue internationale Espéranto 
Lingvaj babilaĵoj 
Metodo 11 
Mil unuaj vortoj 
Ne tiel sed tiel ĉi 
Por aktiva lingvopolitiko 
Poŝamiko 
Sen aŭ kun ĉapelo 
Studoj pri internacia lingvo 
Tutmondiĝo kaj internacia lingvo 
Zamenhof ou la langue internationale 
Zamenhof bildrakonte 
Une langue pour l'Europe 

 
 
Legolibroj : 
Antoneto (serio de tri libretoj) 
Apenaŭ papilioj en Bergen-Belsen (Trevor Steele) 
Arne la ĉefido 
Asteriks che la olimpiaj ludoj 
Avinjo 
Biblio (La) 
Bona baobao 
Boroko 
Bretonaj fabeloj en Broceljando 1 
Bretonaj fabeloj en Broceljando 2 
Buster kaj la insektoj 
Celakantoj (J.Camacho) 
Cisko kaj Vinjo  
Ĉe la lago (S.Sire) 



Ĉirkaŭ la mondo dum 80 tagoj (Jules Verne) 
Ĉu mi malplaĉis al vi ? 
Ĉio fareblas 
Dek du pruvoj pri neekzisto de Dio (Sébastien Faure) 
De vilaĝo al ĉefurbo 
Dialogo inter surduloj 
Domo (La) de la popolo (Louis Guilloux) 
Ekstremoj 
Fiera multkolora kateto 
Fifi la ŝafino 
Franca (La) Jezuito kaj la ĉina imperiestro (André Cherpillod) 
Fraŭlino Maitreyi 
Horoj (La) subteraj (Delphine de Vigan) 
Igori Erinaco kaj … 
Inter amikoj 
Infantravivaĵoj 
Jesuo : homo ne dio ! 
José Marti / De kie kreskas la palmo ? 
Kanto de l' korvo (La) (Nicola Ruggiero) 
Kosmetiko de l' malamiko (Amélie Nothomb) 
Krokizo pri detruo (Patricia Cottron-Daŭbigné) 
Libazar' kaj Tero 
Maskerado ĉirkaŭ la morto (malnova) 
Maskerado ĉirkaŭ la morto (nova) 
Metamorfozo (La) (Kafka) 
Min trafis feliĉ' esti rusa poeto 
Mirindaj aventuroj de Hlapich 
Murdo en la preĝejo 
Ne ekzistas verdaj steloj 
Nenio estas plu kiel antaŭe 
Normandaj rakontoj (Maupassant) 
Noveloj de Akutgawa Ruwnosuke 
Paĉjo kio estas rasismo ? 
Paolo, la lernanto de Leonardo 
Paŝo sen elirejen 
Platero kaj mi 
Plena poemaro 
Poemaro de Paul Eluard 
Rajmondo (serio de tri libretoj) 
Rakontoj sub la lito 
Rat-man 
Reala homo en la homa realo 
Reĝeto (La) 
Reĝo Maĉjo la unua 
Respubliko (La) 
San Carlos 
Sekreta miraklo 
Sep krimnoveloj 
Serĉu kaj vi trovos 
Serĉu mian sonĝon 
Socia rolo de kromamantoj 
Spitaj kiel hidrargo 



Surklifa (S.Elgo) 
Ŝakvojo (C.Rivière) 
Telenio (O.Wilde) 
Templo de l' suno (La) (Hergé) 
Tinĉjo en Tibeto (Hergé) 
Traktaĵo pri ateologio (Onfray) 
Triopo terura 
Tuikero la harkio kaj la cetero (Roger Condon) 
Varma mezepoko (S.Sire) 
Venis ĉi tien kindzulo 
Verda tritiko (La) (Colette) 
Via amiko dinosaŭro 
Vivo kaj opinioj de majstro M' Saud (J.Ribillard) 
Vizio de juna virino 
Veturu al piedpilklando 

 
Registraĵoj : 
Kasedo junulkurso 
Kasedo cours rationnel 
  
Kompaktdiskoj :  
Amu min 
In-spir' (Morice Benin) 
Kia viv' 
Tielas vivo 
Masko (Kajto) 
Meven 
Mi estas (J. le Puil) 
Plu meven (Ondumoj tra la mondo) 
Persone Sen 
Sojle de klara temp' (Kaj tiel plu) 
Plaĉas al mi (Kaj tiel plu) 
  
Espéranto-l'essentiel 
Logo-pinglo 
Poŝtkarto 
Vignettes Eo langue auxiliaire(po 6) 

 


