


 

Cunoştinţe făra Frontiere 
 

Asociatie – legea din 1901 
Sit : http://www.savoir-sans-frontieres.com

 
Preşedinte : Jean-Pierre PETIT 

 

 
 

Jean-Pierre Petit : Fost Director de cercetare la CNRS, astrofizician, creator de un stil nou : 
BENZILE DESENATE STIINTIFICE. In 2005 a decis să pună lucrările domniei sale în 
număr de două zeci, în domeniul public dând posibilitatea de a fi descărcate gratuit pe site-ul 
său web. El a creat deasemenea asociaţia « Cunostinţele fără Frontiere » care si-a fixat ca 
obiectiv de a distribui gratuit cunoştinţele, inclusiv cunoştinţele ştiintifice şi tehnice în lumea 
întreagă. Asociaţia, care funcţioneaza datorită donaţiilor, retribuie traducătorii cu 150 euro (în 
2006) ea plătind comisioanele pentru încasările bancare. Mulţi traducători măresc în fiecare zi 
numărul de albume traduse (în 2007 în 28 limbi, printre care Laosian şi Rwandez). 
 
Prezentul fişier pdf poate fi duplicat şi reprodus liber, în totalitate sau parţial, utilizat de 
profesori pentru cursuri cu conditia ca aceste operaţii să nu se preteze cu activităţi lucrative. 
El poate fi pus în biblioteci municipale, şcolare si universitare, fie sub formă imprimată, fie în 
reţele de tip Internet. 
 
Autorul a început să completeze aceasta colecţie cu albume mai simple la început (nivel 12 
ani). La fel, pe cale de elaborare : albume « vorbitoare » pentru analfabeţi şi « bilingvi » 
pentru a învăţa limbi străine pornind de la limba sa de origine. 
 
Asociatia caută fără încetare noi traducători în limbi care trebuie să fie limba lor maternă, 
posedând competenţe tehnice care să le dea aptitudinea să producă traduceri bune a 
albumurilor abordate. 
 
Donatiile I.B.A.N. FR 16 20041 01008 1822226V029 88 
Bank identifier code : PSSTFRPPMAR.  
Resursele asociaţiei sunt afectate în principal pentru noile traduceri. 

http://www.jp-petit.com/
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