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L'asocio Scio sen Landlimoj, fondita kaj prezidata de S-ro Jean-Pierre Petit, astrofizikisto, 

celas disvastigi sciencan kaj teĥnikan konon en kiel eble plej da landoj kaj en kiel eble plej da 

lingvoj. Tiucele ĉiuj liaj popolsciencaj libroj, verkitaj en la daŭro de tridek jaroj, kaj aparte la 

bildstriaj albumoj, kiujn li desegnis, estas nun libere alireblaj. Ĉiu ajn estas nun libera kopii la 

ĉi-jenan dosieron, ĉu en cifereca formo ĉu kiel presaĵon, kaj disvatigi ilin al bibliotekoj, ĉu 

lernejaj, ĉu universitataj, ĉu asociaj, kies celoj estu samaj kiel tiuj de l'asocio, kondiĉe ke ili ne 

ricevu monprofiton el tio, kaj ne havu ajnan politikan sektecan aŭ religian karakteron. Tiuj 

pdf-formataj dosieroj povas ankaŭ esti alŝutitaj en informadikaj retoj de lernejoj kaj 

universitataj bibliotekoj. 

Johano-Petro Petit planas krei multajn aliajn tiajn verkojn, kiujn li disponigos al pli ampleksa 

legantaro. Eĉ nelegpovaj homoj povos legi ilin, pro tio ke la skribitaj partoj «parolos» kiam la 

legantoj suklikos ilin per la komputilo. Tiamaniere estos ebla utiligi tiujn verkojn por helpi al 

planon de legadinstruo. Aliaj albumoj estos «duligvaj», en tio, ke estos ebla iri de traduko al 

alia inter elektitaj lingvoj per komputila kliko, kio estos alia maniero disvolvi prilingvajn 

kapablojn. 

Jean-Pierre Petit naskiĝis en 1937. Li karieris kiel franca scienca esploristo. Li laboris kiel 

fizikisto pri plasmoj, estris komputadan centron, kreis programojn, publikigis centojn da 

artikoloj en sciencaj revuoj, pri temoj irantaj de meĥaniko de l'fluaĵoj ĝis teoria kosmologio. 

Li publikigis pr. tridek librojn, kiuj  estis tradukitaj al multaj lingvoj. 

La asocion oni povas kontakti ĉe la jena retejo : 

 

http://savoir-sans-frontieres.com 



Bankaj informoj por Francujo : t.e. Relevé d’Identité Bancaire (RIB) : 

 

Establo Giĉeto Bankkonto N° ŝlosilo RIB 

20041 01008 1822226V029 88 

 

 

Banko :  La banque postale 

  Centre de Marseille 

  13900 Marseille CEDEX 20 

  Francujo 

 

Por aliaj landoj : International Bank Account Number (IBAN) : 

 

IBAN 

FR 16 20041 01008 1822226V029 88 

 

kaj : Bank Identifier Code (BIC) : 

 

BIC 

PSSTFRPPMAR 

 

 

 

La statusoj de la asocio (en la franca) disponeblas ĉe lia retejo. Ties librotenado legeblas enrete, en 

reala tempo. La asocio deprenas el tiuj donacoj nenioman sumon, krom la kostoj pro bankaj servoj, 

cele al tio, ke la sumoj pagitaj al la tradukintoj estus netaj.  

La asocio pagas salajron al neniu el siaj anoj, kiuj ĉiuj estas volontuloj. Tiuj pagas mem la 

funkciigajn kostojn, mastrumadon de la retejo, kiuj ne estas elportataj de la asocio.  

Tial vi povas esti certaj, pri tiuspeca "homama kultura agado" ke, kiu ajn estus la sumo, kiun vi 

donas, tiu ĉi estos 100% uzita por pagi la tradukintojn. 

Ni enretigas meznombre po deko da novaj tradukoj en monato. 
















































































































































