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Publicaĵoj

1.1

Konferencaktoj de GIL en la scienca eldonejo Peter Lang

Kiel ni raportis en IpI 60 (p. 7-8), la 15-a konferenco de Gesellschaft für Interlinguistik e.V.
(GIL, Societo pri Interlingvistiko), en kunlaboro kun Societo por Subtenado de Lingvistikaj
Studoj (SSLS) traktis lingvopolitikajn temojn kaj eldonis la aktojn en sia 13-a volumo de
Beihefte. GIL kaj SSLS ankaŭ sekvis la peton de la internacia scienca eldonejo Peter Lang kaj la
organizintoj de la 15-a konferenco, Jürgen Scharnhorst kaj Detlev Blanke, redaktis volumon kun
ties lingvopolitikaj kontribuoj. Do aperis jena verko:
Blanke, Detlev/ Scharnhorst, Jürgen (2007, Hrsg.): Sprachenpolitik und Sprachkultur. (Serie
Sprache, System und Tätigkeit [Herausgeber der Serie: Inge Pohl und Karl-Ernst Sommerfeld]
Bd. 57). Frankfurt/Main, Berlin, Bern, Brŭelles, New York, Oxford, Wien: Internationaler Verlag
der Wissenschaften Peter Lang, 280 S., 49,40 € (ISBN 978-3-631-55592-7).
Jen ni prezentas denove la enhavon de la prestiĝa volumo:
Vorwort (Antaŭparolo)
Detlev Blanke/Jürgen Scharnhorst
Einführung in das Konferenzthema (Enkonduko en la konferencan temon)
Jürgen Scharnhorst (Prezidanto de la Societo por Subtenado de Lingvistikaj Studoj)
Das Europa der Sprachen – Motive und Erfahrungen der Europäischen Sprachföderation EFNIL
(La Eŭropo de la lingvoj – Motivoj kaj spertoj de la Eŭropa Federacio de Naciaj Institutoj
Lingvistikaj (European Federation of National Institutes of Linguistics, EFNIL)
Gerhard Stickel (iama direktoro de la Instituto por Germana Lingvo, Mannheim,
prezidanto de EFNIL)
Sprachkultur und Sprachenpolitik in der Romania (Lingvo-kulturo kaj lingvo-politiko en Romanlingvujo)
Johannes Klare (Humboldt-Universitato Berlin)
Das Niederländische im Kontext der europäischen Sprachenpolitik (La nederlanda lingvo en la
kunteksto de la eŭropa lingvo-politiko)
Wim Jansen (Universitato de Amsterdam)
Sprachenpolitik in der Tschechischen Republik – unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zur EU und zum Europarat (Lingvo-politiko en la Ĉeĥa Respubliko kun aparta
konsidero de la rilatoj al Eŭropa Unio kaj Eŭropa Konsilantaro)
Vít Dovalil (Karol-Universitato Praha)
Englisch-Kompetenz in Deutschland (Kompetenteco pri angla lingvo en Germanio)
Rudolf-Josef Fischer (Universitato Münster)
Sprachenpolitische Aspekte internationaler Plansprachen – Unter besonderer Berücksichtigung
des Esperanto (Lingvo-politikaj aspektoj de internaciaj planlingvoj – Kun aparta konsidero de
Esperanto)
Detlev Blanke (Humboldt-Universitato Berlin)
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Schlusswort zur Tagung "Sprachenpolitik und Sprachkultur" (Fermaj konkludoj pri la konferenco
"Lingvo-politiko kaj Lingvo-kulturo")
Jürgen Scharnhorst
Literatur zum Thema "Sprachenpolitik und Sprachkultur" – Auswahl (Elektita literaturo pri la
temo "Lingvo-politiko kaj lingvo-kulturo")
Jürgen Scharnhorst
Angewandte Sprachkultur: Der "Verein zur Förderung Sprachwissenschaftlicher Studien e.V."
(1991-2006). (Aplikata lingvo-kulturo: La Societo por Progresigo de Lingvistikaj Studoj
(1991-2006)
Jürgen Scharnhorst
Anhang: Sprachenkarte Europas (aldonaĵo: mapo pri la lingvoj de Eŭropo de Harald Haarmann
1993)
En la eldonejo Peter Lang jam aperis kelkaj volumoj kun interlingvistika enhavo. Oni serĉu ĉe
www.peterlang.de (trovu la vortojn ‚Interlinguistik’, ‚Plansprachen’, ‚Esperanto’).
1.2

Aktoj de la 16-a Konferenco de GIL: „Esperanto – de projekto al lingvo“

Kiel kutime la germana scienca societo pri interlingvistiko (Gesellschaft für Interlinguistik e.V.,
GIL) eldonas la aktojn de siaj konferencoj, tiel ankaŭ pri a 16-a konferenco, kiu okazis en 2006
sub la kadra temo „Esperanto – kiel el projekto fariĝis lingvo“
Blanke, Detlev (Hrsg. 2007): Esperanto – wie aus einem Projekt eine Sprache wurde. Beiträge
der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e.V., 1.-3. Dezember 2006 in Berlin.
Berlin: GIL, A4, Thermobindung, 120 p., ISSN 1432-3567, Preis 10 EUR + Porto.
Enhavo
Detlev Blanke

Vorwort (Antaŭparolo)

Andreas Künzli

Plansprachenprojekte ersten, zweiten und dritten Grades in der Schweiz.
Aus welchen Projekten Sprachen wurden und was ephemer blieb
(Planlingvaj projektoj de unua, dua kaj tria gradoj en Svisio. Kiel el
projektoj fariĝis lingvoj kaj kio restis efemera)

Wim Jansen

Wortstellungsmodelle im ursprünglichen und im heutigen Esperanto –
Zeugen einer natürlichen Entwicklung der Syntax?
(Vortordo-modeloj en la origina kaj nuntempa Esperanto – ĉu atestoj de
natura evoluo de la sintakso?)

Sabine Fiedler

Alice’s Adventures in Wonderland im Deutschen und Esperanto –
Ein intra- und interlingualer Übersetzungsvergleich
(Alico en mirlando en la germana kaj en Esperanto. Intra– kaj interlingva
komparo)
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Toon Witkam

Automatische Morphemanalyse in Esperanto macht Komposita besser
lesbar auf dem Bildschirm
(Aŭtomata morfemanalizo en Esperanto faras pli bone legeblaj
kunmetaĵojn sur la ekrano)

Gunnar Fischer

Esperanto-Musik – Teil der Kultur der Esperanto-Sprachgemeinschaft
(Esperanto-muziko – parto de la kulturo de la Esperanto-lingvokomunumo)

Fritz Wollenberg

100 Jahre Esperanto in Berlin: Historiografische und interlinguistische
Fakten in einer neuen Veröffentlichung
(100 jaroj de Esperanto en Berlino: Historiografiaj kaj interlingvistikaj
faktoj en nova publicaĵo)

Ulrich Lins

Der Spanische Bürgerkrieg und das Esperanto
(La Hispana intercivitana milito kaj Esperanto)

Sebastian Kirf

Über das Verhältnis zwischen Agenda 21 und Esperanto
(Pri la rilatoj de Agendo 21 kaj Esperanto)

Rudolf-Josef Fischer Das Projekt KOD – ein Bericht
(La projekto KOD – raporto)
Anhang:

Svisa Enciklopedio Planlingva: Enhavo

Autoren (Aŭtoroj)
Inhalt der Beihefte 1-13 (Enhavo de la Aktoj 1-13)
1.3

Nova kajero de „Language Problems & Language Planning“

Antaŭ nelonge aperis la somera numero (volumo 31 [2007]:2) de Language Problems and
Language Planning (Lingvaj problemoj kaj lingvo-planado) kun artikoloj de Robert B. Kaplan
kaj Richard B. Baldauf, Jr., "Lingvopolitika disvastiĝo: Lerni el sanecaj kaj socipolitikaj
modeloj", Tsuguya Sasaki, "La loko de la moderna hebrea kiel komuna lingvo de judaj studoj",
kaj Jose Ignacio Hualde kaj Koldo Zuazo, "La normigo de la eŭska lingvo".
Ĉefe interesa al interlingvistoj kaj esperantologoj estas ampleksa artikolo de Humphrey Tonkin,
"Lastatempaj studoj pri Esperanto kaj interlingvistiko: 2006", kiu donas superrigardon pri la
aktuala scienca studado de tiuj temoj kun 11-paĝa bibliografio de kelkaj centoj da titoloj.
Ĉiuj artikoloj estas en la angla kun resumoj en Esperanto kaj aliaj lingvoj. Kompletigas la
numeron seso da recenzoj.
Humphrey Tonkin
1.4

Aktoj de la esperantologiaj konferncoj 2005 kaj 2006

Antaŭ nelonge UEA aperigis du kajerojn kun la aktoj de esperantologiaj konferencoj:
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1.4.1 Blanke, Detlev (2007, Red.): Lingvaj kaj historiaj analizoj. Aktoj de la 28-a
Esperantologia Konferenco en la 90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilno 2005.
Rotterdam: UEA, 92 p. (Resumoj en Esperanto kaj la angla)
Enhavo
Detlev Blanke (Berlin)

Antaŭrimarkoj

Oxana Bourkina (St-Peterburgo)

Rimarkoj pri la prononca normo de Esperanto

Aida Čižikaitė (Kaunas)

Uzo de refleksivo en la litova, Esperanto kaj kelkaj aliaj
romandevenaj lingvoj

Toon Witkam (Den Haag)

La ekscito de vortstatistiko – Kiel krudforta kunmet-analizo
kompletigas tekstkontrolon

Sébastien Moret (Lausanne)

Esperanto aŭ fremdaj lingvoj? Diskutado en Sovetlando
1920-1930

Christian Lavarenne (Saint- Girons)La katolika eklezio kaj Esperanto – Kelkaj novaj faktoj
Andreas Künzli (Bern)

Metodologiaj aspektoj en la projekto Svisa
Enciklopedio Planlingva

La aŭtoroj
Anglalingvaj resumoj

1.4.2 Wennergren, Bertilo (2007, Red.): Esperantologio kaj la Interreto. Aktoj de la 29-a
Esperantologia Konferennco en la 91-a Universala Kongreso de Esperanto, Florenco 2006.
Rotterdam: UEA, 65 p. (Resumoj en Esperanto, la angla kaj franca).
Enhavo:
Bertilo Wennergren (Seoul/KR)

Antaŭrimarkoj

Marc Bavant (Paris/FR)

Proverboj: uzoj kaj interpretoj

Andreas Künzli (Bern/CH)

Revoj kaj iluzioj en ret-projekto
(laŭ la ekzemplo de www.plansprachen.ch )

Mauro La Torre (Rom/IT)

Trafosante bitokojn

Bertilo Wennergren (Seoul/KR)

Tekstaro de Esperanto – Interreta helpilo por esperantologoj

Anglalingvaj resumoj
Franclingvaj rersumoj
La aŭtoroj
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1.5

Romana intrigo kun Esperanto kaj Zamenhof

Fojfoje romanaŭtoroj en siajn intrigojn ankaŭ prenas Esperanton aŭ temojn el la biografio de
Zamenhof. Tio okazas pli malpli profunde kaj pli malpli fikcie. Antaŭ nelonge en Germanio
aperis romano, en kiu ludas rolon ne nur Esperanto kaj familianoj de Zamenhof, sed ankaŭ la
siatempe neŭtrala teritorio Moresnet (inter Belgio kaj Germanio) kiu komence de la 20-a jarcento
vekis iujn iluziojn de esperantistoj pri „Esperanto-ŝtato“.
Pri ĉio ĉi aludas jena romano:
Leupold, Dagmar (2007): „Grüner Engel, blaues Land“. München: Beck, 204 p. (ISBN 978 3
406 55617 3)
Ampleksaj recenzoj aperis i.a. de Dirk Bindmann en „Esperanto aktuell“ (5/2007) kaj Till
Dahlenburg en „Interlinguistische Informationen“ 64-65 (3-4/2007).
1.6

Esearo de Ignat Florian Bociort

La konata rumana filologo, kulturteoriisto kaj interlingvisto prof. d-ro Ignat Florian Bociort,
vivanta jam du jardekojn en Berlin, meritiĝis pro la revivigo de la Esperanto-movado en Rumanio
sub malfacilegaj politikaj cirkonstancoj. En IpI 24 (1/1998) ni aperigis de li la eseon „La
intelektularo, tiu grava, forgesita forto…Strategiaj konsideroj“. Bociort verkis multege en la
rumana kaj en Esperanto. Pro tio estas salutinde, ke li nun faras siajn verkojn alireblaj kaj ĵus
publikigis la unuan ampleksan kolekton de eseoj, kies enhavtabelon ni represas:
Bociort, Ignat Florian (2007): Esearo. Movado – Strategio – Estetiko – Rakontoj. Timişoara:
Mirton, 652 p. (ISBN 978-973-52-0019-0)
Enhavo
I

Movado, strategio, polemiko

Atentigo
Antaŭvortoj
Salutvorto dum la UK en Varno
Esperanto kaj la amikeco
La intelektularo, tiu grava, forgesita forto
Temas pri du kontraŭaj principoj de la poresperanta agado
Ni ne misuzu la dialektikon!
Kontraŭ-esperantaj teoriaj eraroj
Grandaj, malgrandaj, niaj valoroj estas nia trezoro
Oni tro malmulte kaj malbone lernis de Lapenna
Ĉiam denove kapturnaj sofismoj
Kiuj kaj kiam sukcesos doni al nia movado la grandan forton de klara celkonscio, de unueco
kaj de supera organizado?
La fenomeno „toporvosto“ en Esperantio
Mispaŝo kontraŭ la etiko de la ĵurnalismo
Pri la kverelaĉoj en Esperantio
Ĉu revolucio per almozado antaŭ superaj instancoj?
Oni mobilizu la subjektivajn faktorojn; inter hobio kaj socia engaĝiĝo
Kial studentoj lernu Esperanton?

7
Laŭdo de la utopio, kaj la sekvoj
Antaŭ dek jaroj forpasis prof-ro d-ro Cezar Apreotesei
Grandega perdo por la rumana movado – Forpasis Constantin Dominte
Kontribuo al la historio de la Esperanto-movado en Rumanio
Erarigaj tezoj en Esperantio
Ni bezonas la spiriton de Lapenna
Nia movado kaj la strategio de la tri muŝoj
Propono forigi enuigan praktikon el la malferma solenaĵo de UK-oj
Ni postulu kaj respektu la rekomendojn de nia Akademio
Necesas pli da kuraĝa, konkreta, organiza agado
Kaj „la granda mutularo“?
Letero al la membroj de la Filozofia Sekcio de AIS
Letero al s-ro Stano Marĉek
Imitinda, instiga ekzemplo
Ni organizu ekspoziciojn pri Esperanto-lingvaj publicaĵoj
Iom pri la filozofio de la „ne necesas“
Ĉu Esperanto estas politika afero?
Elokventa valorpanoramo de la nuntempa Rumana medio
Alvoko al internacia kunlaboro
Danuba Esperantlingva Scienca kaj Kultura Forumo (DESKF) kiel faktoro de reciproka konado
de la spiritaj valoroj en Danubaj landoj
Inter homon kaj Dion enŝoviĝas la diablo
El atentindaj vortoj de granda stratego
Berlin (GDR) grave helpis al la renaskiĝo de E-movado en Rumanio
Kontribuo al la debato en la strategia forumo de la UK Gotenburgo
Kulpigi la politikistojn ne sufiĉas
Ĉu ankoraŭ esperantigi la propajn nomojn?
Pri la ideo de universala kongreso de Esperanto en Rumanio
Bedaŭrinda verko
Veki niajn potencojn
Letero al niaj kluboj, rondoj, grupoj
Ĉiam denove maldankemo en Esperantio
Aldone: Kelkaj suplementaj informoj pri niaj agadoj
Constantin Dominte, Oficiala scienca kolektivo por Esperanto en la Akademio
La unua interkonsiliĝo de la Kolektivo Esperanto-Interlingvistiko
Cezar Apreotesei, Lastatempaj atingoj de K.E.I. en ASSP
Constantin Dominte, La dua interkonsiliĝo de K.E.I.
La tria ĉiujara tutlanda interkonsiliĝo de K.E.I.
La kvara ĉiujara tutlanda interkonsiliĝo de K.E.I.
Cezar Apreotesei, Esperanto en la nuntempa Rumanio
Liviu Podariu, Rumanio: Esperantistoj en scienca sesio
Scienca esperantista evento en Rumanio
Aurel Boia, Modelo de sciencista poresperanta agado
Maria Butan, Ĉu paralela du-ebena lingvosistemo por la simplaj diverslingvanoj de Eŭropa
Unio?
Constantin Dominte, Prof-ro d-ro Ignat Florian Bociort 80jara
Fritz Wollenberg, Ni gratulas al profesoro Bociort
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II

Estetiko kaj rakontoj

Estetiko de la beletro. Premisoj
La estetika progreso kiel teorio kaj strategia problemo de la literatura kaj arta agado
Kritiko de la tezoj neantaj la progreson de la literaturo kaj arto
Pri la estetikaj funkcioj de la beletraj temoj
Aldone al estetika debato
Pri la estetika kriteriologio de la beletro
Aktualaj kontraŭdiroj en la estetiko de la beletra verko
La interna dinamiko de la arto en la Poetiko de Aristotelo
Benedetto Croce inter jesado kaj neado de la estetika progreso en literaturo kaj arto
Informo, metodo, lernado kaj estetika progreso de la arto. Erariga dedukto de ImmanuelKant
Reflektiĝo de unuopaj kulturoj en esperantlingvaj publikaĵoj
Ĉu la Esperanto-literaturo estis neglektita aŭ nekonata?
Ni pluevoluigu la organizadon de beletraj konkursoj
Mihai Eminescu, la meditema poeto
La grandanimeco de la popoloj spegulita en ties beletroj
Mihail Sadoveanu kaj la interpopola amikeco
Enkondukaj vortoj okaze de la renkontiĝo de Berlina Esperanto-Ligo
kun la ĉeĥa poeto Jiří Karen
Pri la elvokivo de poezia teksto
Giorgio Silfer, Enkonduko en la literaturan kritikon (Recenzo)
Letero al Lena Karpunina
Nuda poezio de simpla realo
Artefarita kaj natura konceptoj en la evoluo de la rumana lingvo dum la 19a jarcento
La sesa nemalhavebla laborilo
Ĉu partopreni beletran konkurson povas fariĝi vojo al streso kaj frustracio?
Postparolo al Mi ne estas Mona Lisa
Kiajn versaĵojn aperigas la maldekstraj periodaĵoj?
Antaŭparolo al Nova realismo
En Elizeo kun la ombro de Ivo Lapenna
La granda dialogo
Kritiko pri miaj sensenca profesio kaj netaŭga amikino
La ĉiamaj geamikoj
La unua vere feliĉa momento en mia vivo
La dua vere feliĉa momento de mia vivo
La senvosta vulpo
Kelkaj tradukoj
Adrian Păunescu, Penso pri la Tero
Marcel Breslaşu, Perplekseco
Erich Fried, La rimedoj
Germana kanto kristnaska: La abio (O, Tannenbaum)
Rumanaj popolkantoj:
Estis mi fil’ de arbaro
Maljuna kantisto
Mia dolĉa, mia kor’
(Dankon al Ionel Oneţ, kiu havigis la elektronikan version de la enhavtabelo-DB)
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2

Interlingvistikaj periodaĵoj en la reto

2.1.

Lingva Kritiko

En IpI 61-62 (p. 27-28) ni informis pri la esperantologia revuo „Lingva Kritiko“, kiun redaktas
Bertilo Wennergren. Ni nun daŭrigas la liston de la aperintaj materialoj:
19

„Sidante en pudingo, mi alvokas miajn savantojn“ (Petro de Smedt, semantika analizo)
http://lingvakritiko.com/2007/07/18/sidante-en-pudingo-mi-alvokas-miajn-savantojn/
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„Eppur, si muove! Kaj tamen, ĝi moviĝadas“ (Petro de Smedt, pri lingvoŝanĝo en
Esperanto)
http://lingvakritiko.com/2007/08/17/eppur-si-muove-kaj-tamen-ghi-movighadas/

21

„Pri la na-ismo“ (Bertilo Wennergren pri akuzativ-indika partikulo)
http://lingvakritiko.com/2007/08/21/pri-la-na-ismo/

22

„Literoftecoj kaj tabelvortoj“ (Bertilo Wennergren, indiko pri studo de literofteco de
David Simpson) http://lingvakritiko.com/2007/08/21/pri-la-na-ismo/

23

„Transitiveco de ‚kosti’ „ (Jorge Camacho).
http://lingvakritiko.com/2007/10/16/transitiveco-de-kosti/

24

„La landnoma sufikso – ujo en instruado“ (Bertilo Wennergren)
http://lingvakritiko.com/2007/11/04/la-landnoma-sufikso-ujo-en-instruado/

25

„Propono pri la“ (Ken Miner) http://lingvakritiko.com/2007/12/01/propono-pri-la/

2.2

Interlingvistika Revuo

Brazilaj interlingvistoj fojfoje kompilas eldonojn de la retrevuo „Interlingvistika Revuo“. Ĝis nun
aperis du numeroj kun jena enhavo:
2.2.1 Novembro 2005, N-ro 1
Enhavo
Pri La Interlingvistika Revuo
Nia kovrilo
Artikoloj
Renato Corsetti
Paulo Nascentes

Esploro pri la meznombra longo de la parol-unuo ĉe
denaskaj plurlingvuloj
Esperanto kiel ĉies dua lingvo: ĉu paradigma ŝanĝo, ĉu nova
interkompreniĝa monda sistemo?
Guimarães Rosa: Ĉu Esperantisto?

Aloísio Sartorato
Prelegoj
Eduardo Lúcio Guilherme Amaral Recenzo pri la filmo Lingvo, vivoj en portugala, de Vítor
Lopes
Paulo S. Viana
Konsideroj pri Traduko de Dom Casmurro
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Tradukaĵoj
Luciano Maia
Manoel Ricardo de Lima
Batista de Lima

Hajko
Poemoj
Vertiĝo (rakonto)

(http://leitejr.sites.uol.com.br/unifor/200511_ilr_eo.htm )
2.2.2 Julio 2007, N-ro 2
Enhavo
Antaŭparolo
Renato Corsetti
Detlev Blanke
Johano Petik
Paŭlo Nascentes
Jozefo Lejte

La instru-libro de Bruno Migliorini – sukceso dum okdek jaroj preter ĉiuj
modeloj kaj aliroj al lingvo-instruado
Interlingvistiko kaj esperantologio – ĉu vere necesaj? Skizo pri kelkaj
aspektoj
Kritikaj rimarkoj pri la lingvo Esperanto
Sed... kiom da homoj ludas hobojon?
"Esperantaj Poemoj", de Horácio Dídimo

(http://leitejr.sites.uol.com.br/esperanto/ilr200707.htm )

3

Planlingvoj en la reto

En la bonega retejo www.plansprachen.ch , kiun administras la slavisto kaj interlingvisto
Andreas Künzli (Svisio) troviĝas abundo da ligoj al aliaj retejoj.
Ni publikigas parton el ili.
3.1

Planlingvoj ĝenerale

Interlinguistik en la reto Internet http://www.interlinguistik-gil.de/internet.html
International Auxiliary Languages http://www.geocities.com/Athens/Forum/5037
Particular Constructed Languages http://www2.cmp.uea.ac.uk/~jrk/conlang.html#O
Vortaroj por diversaj planlingvoj en la reto http://www.yourdictionary.com/languages/artif.html
Librolisto de helplingvoj http://www.bowks.net/aŭilingua/a_publicationes.html
3.2

Esperanto

Esperanto Ligoj http://www.esperanto-usa.org/links.html
Esperanto.de http://www.esperanto.de
Esperanto.at http://www.esperanto.at
EsperantoLand http://www.esperantoland.org/de
Esperanto.net http://www.esperanto.net
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Esperanto.net (germana) http://www.esperanto.net/info/index_de.html
Esperanto.net (franca) http://www.esperanto.net/info/index_fr.html
Esperanto.net (itala) http://www.esperanto.net/info/index_it.html
Esperanto (Wikipedia) http://de.wikipedia.org/wiki/Esperanto
Esperanto-Himno (sound file I) http://www.arkones.republika.pl/eminentuloj.htm
Esperanto-Himno (sound file II) http://ourworld.compuserve.com/homepages/profcon/adel.htm
Ligoj sur la paĝo de Libera Folio http://www.liberafolio.org/ligoj
Rusa TTT-ejo http://www.esperanto.mv.ru/ESP/index.html
"La Unua Libro" de Esperanto http://eo.wikipedia.org/wiki/Unua_Libro
Korĵenkov, Aleksander. Historio de Esperanto. http://esperanto.org/Ondo/Novaj/Nov05-16.htm
Reta Vortaro (REVO) http://www.uni-leipzig.de/esperanto/voko/revo
Revuo Esperantologio - Esperanto Studies http://www.math.uu.se/esperanto
3.3

L.L. Zamenhof

Konciza biografio en Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/L._L._Zamenhof
Konciza biografio en lextoday.de http://www.lextoday.de/Ludwik_Lejzer_Zamenhof
Konciza biografio (Biografia – bibliografia eklezia leksikono)
http://www.bautz.de/bbkl/z/zamenhof_l_l.shtml
Konciza biografio (angla) L.L. Zamenhof http://en.wikipedia.org/wiki/L._L._Zamenhof
Voĉo de L.L. Zamenhof http://members.at.infoseek.co.jp/amiko465/esp/zamenhof_e.htm
Voĉo de L.L. Zamenhof (teksto) http://www.ludanto.org/krestomatio/artikoloj_esperanto1.shtml
Enigmoj de L.L. Zamenhof http://www.esperanto.mv.ru/Cetero/enigmoj.html
Zamenhof: Deklaro pri Homaranismo (1913) http://www.info-servo.de/deklaracio.htm
Kongresaj paroladoj de Zamenhof http://esperantio.narod.ru/lingve/zaĵoj/listo.htm
Lingvaj respondoj de L.L. Zamenhof http://ttt.esperanto.org/Ondo/L-lr.htm
Fundamento de Esperanto (antaŭparolo) http://esperantio.narod.ru/lingve/zaĵoj/antaupar.htm
Fundamenta Gramatiko de la lingvo Esperanto http://esperantio.narod.ru/lingve/zaĵoj/fgram.htm

12
Fundamenta Ekzercaro http://esperantio.narod.ru/lingve/zaĵoj/listo.htm
Bibliographie de L.L. Zamenhof (français)
http://www.esperantofrance.org/langue/biographie.html
Fotoj de Zamenhof http://eeo.8k.com/Zamenhof/ZamenFot.htm
3.4

Ido

The International Language IDO - Reformed Esperanto http://www.geocities.com/Athens/Forum/
5037/yindex.html
La langue internationale Ido http://www.geocities.com/Paris/Rue/8009/idolinguo.html
Uniono por la Linguo Internaciona Ido (ULI) http://www.idolinguo.com
Revuo Progreso http://es.geocities.com/revuoprogreso/numeri.html
Ido Photo-Gallery http://www.geocities.com/Athens/Forum/5037/photo.html
Diccionario Ido - Ucrainano / Vortaro Ido – Ukrainana
http://es.geocities.com/kanaria1973/dicidoukrainana.html
Vocabulaire français-international (français-Ido) http://lavaleo.tripod.com/francaisido-fe.html
Deutsche Ido-Gesellschaft http://www.geocities.com/Athens/Forum/2562
Virtuala Ido-Biblioteko http://www.geocities.com/Paris/Rue/8009/VIB.html
Historio di nia Linguo (O. Jespersen) http://www.geocities.com/Athens/Forum/5037/OJhist.html
La linguo internaciona Ido - Esperanto plubonigita http://users.aol.com/idolinguo
3.5

Occidental- Interlingue

Interlingue Occidental (Rusio) http://interlingue.narod.ru
Occidental Interlingue http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/1222/occ.html
Interlingue Union http://www.interlingue.org
3.6

Interlingua

Interlingua presentation http://www.homunculus.com/babel/ainterlingua.html
Breve historia de interlinguistica e Interlingua
http://www.interlingua.filo.pl/breve_historia_de_interlinguistica.htm
Que es Interlingua? http://www.interlingua.com/europa/queesinterlingua.html
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Interlingua in le Encyclopedia Americana http://www.interlingua.fi/americana.htm
Interlingua resources http://www.interlingua.com/ligamines.htm
Historia del Interlingua http://www.interlingua.com/historia
Historia del Interlingua http://www.kolumbus.fi/allkiv/norhisia.htm
Union Mundial pro Interlingua (UMI) http://www.interlingua.com
interlingua.org http://www.interlingua.org
Dansk Interlingua Union http://www.interlingua.dk
Fundation Bakonyi pro Lingua Universal http://www.paolocastellina.net/interlingua/bakonyi
3.7

Latino Sine Flexione

Latino sine Flexione Resources http://www.homunculus.com/babel/alsf.html
3.8

Novial

Novial Informatione http://www.geocities.com/Athens/Forum/5037/novial.html
http://www.geocities.com/CapitolHill/3141/novial.html
3.9

Neo

NEO - a language conceived by Arturo Alfandari
http://www.connectedglobe.com/mmm/neo.html
3.10

Volapük

Volapük http://www.omniglot.com/writing/volapuk.htm
Volapük http://personal.southern.edu/~caviness/Volapuk
Volapük Resources http://personal.southern.edu/~caviness/volapuk
Lehrbuch der Weltsprache Volapük http://filip.ouvaton.org/vp/lehrbuch/tekst.htm
Mallonga gramatiko de Volapük http://amor.rz.hu-berlin.de/~h0444wow/vp/volagram.html
Literaturo pri Volapük kaj Schleyer http://www.bodanrueckgemeinden.de/s-litera.htm
http://www.bodanrueckgemeinden.de/JMSProspekt.pdf
3.11

Basic English

Basic English ressources http://ogden.basic-english.org/basiceng.html
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3.12

Loglan

Loglan. Logical Language http://loglan.chat.ru
3.13

Glosa

Introduction to Glosa (in Chinese) http://htliu.nease.net/glosa.html
3.14

Diversaj personoj

Alphonse Carles http://www.aleph.com.br/kce/historio-01-carles.htm
Louis Couturat http://www.geocities.com/Paris/Rue/8009/Progreso/Couturat.htm
René de Saussure (1868-1943) - Tragika sed grava esperantologo kaj interlingvisto el Svislando
http://esperantic.org/librejo/dbstudoj/35_Kuenzli.htm
Alexander Gode (I) http://www.geocities.com/mikelonestar/page5.html
Alexander Gode (II) http://www.interlingua.com/historia/biographias/gode.htm
Otto Jespersen http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Jespersen
René Descartes http://www.utm.edu/research/iep/d/descarte.htm
Gottfried Wilhelm von Leibniz http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians
Jan Amos Komenský http://www.volny.cz/malovec/labirint.htm
3.15

Sprachpolitik – Politique Linguistique – Lingvopolitiko

http://www.nzz.ch/2006/11/04/zh/kommentarEMPYE.html
Ligoj al eŭropa lingvopolitiko (I) http://www.sprachpolitik.de/sprachpolitikeu.html
Ligoj al eŭropa lingvopolitiko (II)
http://www.phil-fak.uniduesseldorf.de/rom2/sprachpolitik
Europa Ĉarto de regionaj – aŭ minoritataj lingvoj http://conventions.coe.int/Treaty
Europalinks Sprachen http://www.sprachen.ac.at/bereiche_all.php#9
Eurolang-Portal http://www.eurolang.net
Informoj kaj dokumentoj pri la franca lingvo-politiko http://www.sprachpolitik.de/default.htm
Informoj kaj dokumentoj pri la hispana lingvo-politiko
http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/rom2/sprachpolitik
Institut für Deutsche Sprache http://www.ids-mannheim.de/aktuell/sprachpolitik
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Lingvo-politiko en Svisio (I)
http://edkwww.unibe.ch
http://www.kultur-schweiz.admin.ch/kultges/d/h_sprapoli.htm
http://www.romsem.unibas.ch/sprachenkonzept
http://www.spsr.ch/Debates/LPPS/Articles/3.htm
http://www.spsr.ch/Debates/LPPS/LPPS4.pdf
Lingvo-politiko http://www.spsr.ch/Debates/LPPS/Articles/10.htm
http://www.spsr.ch/Debates/LPPS/Articles/6.htm
Lingvo-politiko en Belgio http://www.spsr.ch/Debates/LPPS/LPPS4.pdf
http://tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/belgiqueetat_pol-lng.htm
Lingvoplanado en Irlando http://www.seanoriain.eu/Media/Sprachplanung%20in%20Irland.pdf
http://www.seanoriain.eu/Media/Interview
Bibliografio pri feminisma lingvo-politiko http://www.schneid9.de/feministisch.html
Bibliografio pri lingvopolitiko http://www.daf.uni-mainz.de/Bibliographien/bibspol.htm
Lingva diverseco en Afriko http://www.bpb.de/publikationen
Minoritataj lingvoj en Euromosaic http://www.uoc.edu/euromosaic/web/homean/index1.html
Pledo por multlingveco en Eŭropo http://www.welt.de/daten/2001/11/27/1127ku298399.htx
Artikolo en „Die Zeit“ pri eŭropa lingvopolitiko
http://www.zeit.de/archiv/2001/33/200133_goethe.xml
Por multlingva Eŭropo kaj kontraŭ la dominanta kulturo de la angla
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/1/1154/1.html
Eŭropa Tago de la lingvoj http://www.edimuster.ch/sprache/europa.htm
Listo de lingvoj en Eŭropo http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sprachen_in_Europa
Latinidaj lingvoj en Eŭropo http://www.hgklein.de/romsem/propaedeutikum
Slavaj lingvoj en Eŭropo http://www.hgklein.de/romsem/propaedeutikum
Lingvoj kaj skriboj http://www.omniglot.com/writing/languages.htm
Secrétariat à la politique linguistique du Québec http://www.spl.gouv.qc.ca
Déclaration universelle de droits linguistiques http://www.spl.gouv.qc.ca
Universala Deklaracio pri la Lingvaj Rajtoj http://www.esperantio.net/deklaracio.php
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Globaliĝo kaj eŭropa fremdlingva instruado
http://esperantic.org/librejo/dbstudoj/07_MATTUSCH.htm
Language Problems and Language Planning
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=Lplp
Claude Piron: English as the first foreign language in Swiss schools: realism or crawling?
http://www.esperanto.org.nz/crawling.html
Retmaterialoj pri la lingvo-politiko tutmonde http://links-guide.ru/sprachen/sprachpolitik.html
Tekstoj kaj prelegoj de François Grin http://www.unige.ch/eti/elf/news_pub.html
Denglisch anstataŭ Deutsch (germangla anstataŭ germana) – Pri ŝanĝoj de la prilingva sinteno en
Germanio
http://www.uni-mannheim.de/fkks/MaMomi16-NET-Denglisch.pdf
(kuenzli@osteuropa.ch Webmaster: Andreas Künzli, Bern, Svisio)

4

Aŭtomataj tradukiloj kataluna-Esperanta kaj hispana-Esperanta

La entrepreno ABC Enciklopedioj S.L. kaj la Universitata Instituto pri Aplikita Lingvistiko, ligita
al la Universitato Pompeu Fabra, en Barcelono, komencis prilabori aŭtomatan tradukilon de la
kataluna kaj de la hispana al Esperanto. Sub la kunordigo de profesorino Núria Bel kaj kun la
helpo de Kataluna Esperanto-Asocio kaj Prompsit, entrepreno de la esplorgrupo Transducens de
la Universitato de Alakanto, skipo de lingvistoj ellaboros dum dek monatoj programaron per
malferma kodo por aŭtomate traduki esperanten el tiuj du lingvoj oficialaj en Katalunio, kune kun
la okcitana. La ellaborado baziĝos sur la malfermkodaj programoj kreitaj de Transducens, en
kunlaboro kun aliaj universitataj laborgrupoj el Iberio, kaj, pli konkrete, ĝi ekos el la aŭtomata
traduk-sistemo per parta sintaksa transfero por parencaj lingvoj nomita Apertium. La projekto
estas daŭrigo de la antaŭaj laboraĵoj pri aŭtomata tradukado kun malferma kodo por la paroj
kataluna-okcitana, kataluna-franca kaj kataluna-angla, faritaj de la Universitata Instituto pri
Aplikita Lingvistiko kaj Transducens, kiuj komenciĝis la pasintan majon kun la financa subteno
de la kataluna registaro. La elekto de tiu ĉi programaro el inter la disponeblaj ŝuldiĝas al du
gravaj kialoj: la alirebleco de la programoj, ĉar ili estas la solaj pri aŭtomata tradukado kun
malferma kodo, kaj la facila program-ebleco. Ĉi tiu faktoro, kvankam ĝi endanĝerigas la kvaliton
de la rezultoj, se oni ĝin aplikas al strukture malproksimaj lingvoparoj, garantias rezulton, kiun,
siavice, povos plibonigi la uzantoj. Tiel do, oni deziras aparte atenti pri la dokumentado de la
metodaro necesa, por ke aliaj laborgrupoj aldonu novajn lingvojn al la sistemo, ĉefe lingvojn
malpli uzatajn. Esperanto jam estis uzita en aliaj projektoj pri aŭtomata tradukado, inter kiuj la
plej gravan kreis la nederlanda entrepreno BSO (nun Atos Origin) dum la periodo 1982-1992 kun
entute 50 jar-homoj da laborinvesto. En tiu okazo Esperanton oni uzis kiel pontolingvon por
traduki inter diversaj oficialaj lingvoj de Eŭropa Unio. La uzo de ponta lingvo (aŭ "pivota" laŭ la
ĵargono uzata en la aŭtomat-traduka medio) draste malpliigas la nombron de tradukparoj necesaj
por plenumi ĉiujn eblajn tradukojn, tiel ke, inter la nuntempaj 21 oficialaj lingvoj de Eŭropa
Unio, la uzo de pontolingvo rezultigas 42 necesajn direktojn, dum sen ĝi oni bezonus 420. Tiu
ŝparo tamen havas sian malavantaĝan flankon, nome la duoblan tradukadon, kio signifas
malpliigon de la kvalito de la rezulta teksto. BSO vetis je la uzo de planlingvo kiel Esperanto, kiu
per sia reguleco principe simpligas la tradukprocezon kaj provizas pli altan fidindecon. Tamen tiu
projekto finfine ne prosperis, same kiel ĉiuj aliaj tiutempaj konkurantoj, pro la nepreteco de la
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teknologio. La uzado de Esperanto en novaj projektoj kiel tiu ĉi povus klarigi, ĉu la veto de la
nederlanda entrepreno estis trafa, kvankam tro frua. Aliflanke, Katalunio akumulis en la lasta
jardeko multajn sciojn pri aŭtomata tradukado. Pluraj ĵurnaloj inkluzive de la plej legata havas
siajn ĉiutagajn eldonojn en la kataluna kaj la hispana lingvoj danke al aŭtomataj tradukoj (nepre
kontrolataj de reviziantoj). Pinte de tiuj fakaj scioj pri aŭtomata tradukado situas la Universitato
de Alakanto, en Valencilando, dum la Universitato Pompeu Fabra, la laste kreita publika
universitato en Katalunio, per sia Universitata Instituto pri Aplikita Lingvistiko, elstaras de kelkaj
jaroj per siaj esploroj pri komputa lingvistiko.
(Informis: Kataluna Esperanto-Asocio www.Esperanto.cat)

5

La latina lingvo hodiaŭ
Věra Barandovská-Frank

La Latina, iama internacia lingvo, estas daŭre aktive uzata kaj flegata. Oni povas konvinkiĝi pri
tio precipe en interreto. http://www.latinitatis.com/ estas bona adreso por konatiĝi kun kelkaj
dekoj da organizaĵoj, nomataj „circuli“, sodalitates“, „societates“, eĉ „academiae“ kiuj aktive rete
latinumas, organizas latinajn kunvenojn, lernejojn, feriojn, festivalojn kaj ludojn. Bedaŭrinde,
preskaŭ ĉiuj tiaj aranĝoj okazas dum nuraj du monatoj julio kaj aŭgusto, ĉar ili direktiĝas precipe
al studentoj kaj instruistoj, kiuj tiam havas feriojn. Multaj tiaj organizaĵoj estas membroj de
„Societas Circulorum Latinorum“ kaj prezentiĝas sub
http://www.latinitatis.com/vita/circuli.htm ,
Jen alfabeta listo:
Circulus Latinus Barcinonensis, Cena Latina Berkeleiensis, Circulus Latinus Bogotensis,
Circulus Latinus Bonaerensis, Circulus Latinus Bononiensis, Circulus Latinus Brŭellensis,
Circulus Latinus Buffaloensis, Circulus Latinus Caesaraugustanus, Circulus Latinus Canariensis
(Las Palmas), Circulus Latinus Catinensis, Circulus Latinus Gaditanus, Circulus Latinus
Gerundensis, Circulus Societatis Latinae Lexintoniensis (in Kentukia), Circulus Latinus
Londiniensis , Circulus Latinus Lutetiensis, Circulus Latinus Matritensis, Circulus Latinus
Panormitanus, Circulus Latinus Perpinianensis, Circulus Latinus Portualacrensis, Circulus
Latinus Pragenus, Circulus Latinus Romanus, Conventiculum Latinum Safrense, Circulus
Latinus Seattlensis (Boreoccidentales), Circulus Latinus Vallisoletanus, Circulus Latinus
Varsoviensis, Circulus Latinus Verinensis, Circulus Latinus Xerensis, Circulus Latinus
Zagrabiensis.
La plej prestiĝa internacia organizaĵo de aktivaj latinistoj estas ALF (Academia Latinitati
Fovendae) http://academialatina.org/index.htm. Ĝi fondiĝis en 1968 ĉe „Istituto di Studi Romani“
en Romo kaj havas kvindekon da membroj, kiuj rajtas esti nur universitataj profesoroj pri la
Latina kaj bonmeritaj latinistoj. Momente prezidas ĝin germano Nicolaus Sallmann. La unua
(fonda) kongreso okazis 1966 en Romo, sekvis Bukaresto (Rumanio)1970, La Valleta (Malto)
1973, Dakar (Senegalio)1977, Trier (Germanio) 1981, Dunhelm (Britio) 1985, Erfurt/Berlin
(1989), Antwerpen/Leuwen (Belgio) 1993, Jyväskylä (Finnio) 1997, Madrido (Hispanio) 2002,
Alganicia/Amposta (Hispanio) 2006.
La proksima kongreso estos en 2009 en Regensburg, Germanio. Kongresojn, kie oni
kompreneble parolas nur latine, vizitadas ĉ. tri centoj da latinistoj el la tuta mondo (jes, eĉ el
Afriko kaj Azio), por aŭskulti prelegojn de famuloj pri kongresa temo kaj por pridiskuti en
sekcioj similajn aŭ ĝeneralajn temojn, precipe pri disvastigo de la viva Latina.
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Tre aktiva estas “Accademia Vivarium Novum“ en Montella (Italio),
http://www.vivariumnovum.it/.
Ĝi ofertas studadon de la latina kunlabore kun multaj eŭropaj universitatoj (staĝoj kaj interŝanĝoj
de studentoj), eldonas lernmaterialojn kaj organizas simpoziojn. La plej granda ĉijara latinisma
evento estis kongreso en Napoli fine de julio, kiun krome kunorganizis loka filozofia instituto kaj
fondaĵo „Mnemosyne“. En la ĉefa programo prelegis la famuloj de ALF, sed krome ĉeestis
multaj novaj kaj junaj latinistoj.
Vox Latina (http://www.voxlatina.uni-saarland.de/) estas latina grupo en la universitato de
Saarbrücken, eldonanta samnoman revuon. Sur la retpaĝo oni povas ankaŭ kliki al voĉlegataj
novaĵoj kaj aktualaĵoj. Krome, Vox Latina organizas ĉiujare du feriajn seminariojn, unu tradicie
(ekde 1973) en bela naturo por promeni en montaro, en Morschach (Svislando), en kies
proksimeco krome troviĝas grandegaj novkonstruitaj termoj laŭ romia maniero.
La dua seminario ĉiam okazas ie, kie oni povas mediti kaj filozofumi, ĉijare ĝi estis en abatejo
Madresous en Belgio.
Venontjare oni kunvenos en Morschach 20.7.-26.7. 2008 , la dua seminario estos en „Robert
Schuman Haus“ en Trier 3.8.-9.8.2008.
Abatejo de Frigolet en suda Francio ankaŭ jam dum multaj jaroj dum la lasta julia semajno estas
rezervita al latina feriumado kun iom da okcitana odoro (antaŭe kunorganizis ĝin „Schola
Bellanda“ el Nizza kaj oni povis lerni tie ankaŭ la okcitanan).
http://www.klassphil.uni-muenchen.de/~stroh/sodalitas.html estas paĝo de „Latinaj ludoj“,
tradicihava organizaĵo el Munkeno, specialiĝinta jam pli ol dudek jarojn pri latinaj festivaloj de
poezio, muziko, teatro, sed organizanta ankaŭ kursojn kaj renkontiĝojn.
Ankaŭ LUPA (latinitatis Vivae Provehendae Associatio, http://pagina.de/lvpa/), kiu fondiĝis
antaŭ dudek jaroj en iama romia kolonio Xanten, estas hodiaŭ internacia organizaĵo kun ĉ. 200
membroj, kiu ĉiujare organizas plurajn seminariojn por gejunuloj pri literaturaj kaj historiaj temoj
kaj kunlabore kun diversaj universitatoj (Prago, Vieno, Krakovo k.a.) somerajn simpoziojn, kie
krom prelegoj de bonaj latinistoj funkcias konversaciaj, kantaj, teatraj kaj turismaj grupoj. En
2007 okazis la simpozio en Krakovo.
http://users.skynet.be/Melissalatina/ estas hejmpaĝo de brusela organizaĵo, kiu krom eldonado de
revuo „Melissa“ („Abelo“) ĉiujare organizas somerajn seminariojn, kie oni multe konversacias
kaj ekskursas en Belgio (foje en Bruselo mem, ĉijare en Saint Flour).
Paĝo http://www.latin.org/ apartenas al SALVI (Septentrionale Americanum Latinitatis Vivae
Institutum - North American Institute for Living Latin Studies) en Kalifornio, kiu publikigas
latinajn lernmaterialojn, kunlaboras kun diversaj universitatoj kaj ofertas ĉiujare (ankaŭ en
aŭgusto 2007) „Rusticatio Californiana“, feriumadon kun „kompleta mergiĝo“ en latina lingvo.
Por komencantoj servas simila aranĝo en Virginio (Rusticatio Virginiana). Ĉijare okazis krome
seminarioj en virginia Villa Claymont kaj en San Francisco. Similajn kunvenojn (Conventiculum
Lexintoniense) faras ĉiujare Terentius Turnberg en Kentucky. Li krome eldonas retan ĵurnalon
„Retiarius“ (http://www.uky.edu/AS/Classics/retiarius/).
http://www.wenval.cc/boreoccidentales/boreo_latin/vitacirculilatini.asp estas adreso de usonaj
latinistaj kluboj en Seattle, Bellingam, Wenatchee kaj Washington. Ili okazigas kursojn kaj
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seminariojn ĉiam inter oktobro kaj majo, kaj krome diversajn feriumadojn (sportan, turisman,
kamparan ktp.), dum kiuj oni kompreneble ankaŭ konversacias latine.
Jam la 19-an fojon okazis ĉi-somere „Septimanae Latinae Europae“,
(http://www.maierphil.de/SeptLat/), ĉe Limburg, kie oni lernas latine paroli kaj romie kuiri.
Krom preparado de diversaj frandaĵoj oni ankaŭ ekskursas, teatrumas kaj koncertas. Ŝatata
lernmaterialo estas la libro „Piper Salve“.
Latina societo en Cádiz (http://gades.latinitatis.com/) aktivas ne nur per universitataj kaj feriaj
kursoj, sed ankaŭ per moderna muziko – sur ĝia paĝo oni trovas aliron al radiostacio „Punto
Radio“, anoncon pri KD „Liberatio“ de la rokgrupo „Krypteria“ kaj intervjuon kun kantistino
Sylvia Bolívar.
Se vi volas lerni kaj konversacii latine en la reto, aliĝu al Schola Latina Universalis
(http://avitus.alcuinus.net/schola_latina/), kie vi ankaŭ trovos „aron da latinparolantoj“ (Grex
Latine Loquentium) por kuna babilado. Tion ofertas ankaŭ „Locutorium Panormitanum“ (http://
www.cirlapa.org/locutorium.htm), societo „Rostra Nova“
(http://www.bingo-ev.de/~rw937/rostra/) kaj la babilejo de Finna Radio
(http://chat.yle.fi/yleradio1/latini/index.php).
Simile, http://www.linguaeterna.com/ enkondukas la paĝon de latinistoj el Novgorod (Rusio) kun
konversacia kurso kaj vortaroj latina-rusa kaj rusa-latina kaj kun babilejo .
Mallongaj filmoj en la latina troviĝas sub http://www.cirlapa.org/audiovisifica.htm. La filmon
„Gladiator“ en latina traduko oni trovas sub www.krescendo.com/gladiatorlatin/index.html,
latinlingva versio de „Mastro de l` ringoj“ estas en http://www.geocities.com/dominusanulorum/ .
„Forum Latinum“, ĵurnalo kun novaĵoj el la tuta mondo estas en http://ephemeris.alcuinus.net/.
Ekzistas eĉ speciala ĵurnalo pri vetero, „Meteorologia Romana“ sub
http://latin.wunderground.com/global/stations/16239.html.
Latinlingvajn
radioelsendojn
flegas
jam
dum
multaj
jaroj
Finna
Radio
(http://www.yleradio1.fi/nuntii/), kiu eldonas ilin ankaŭ libroforme, kaj nove Radio Bremen
(http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/).
Parolante pri latinaj aktivaĵoj oni nepre devas mencii ankaŭ „Schola Nova“ en Belgio,
(http://www.scholanova.be/), kiu estas unika lernejo (privata) kun latina instrulingvo, fondita
1995 kaj ofertanta kompletan bazprogramon laŭ belgaj leĝoj (matematiko, fiziko, kemio,
biologio, geografio, historio, arto, lingvoj – krom la latina -, greka, hebrea, nederlanda kaj angla.)
Ĉiuj ĝiaj studfinintoj sukcesis akiri ŝtatan diplomon kaj ekstudi sur superaj lernejoj.
(La retaj adresoj estas de 2007-10-11)
6

UN-Dokumento pri plurlingvismo: 2008 – Internacia Jaro de Lingvoj

Antaŭrimarko:
La sekvan dokumenton mi iam ricevis, sed bedaŭrinde ne plu trovis la fonton. Mi ankaŭ ne konas
la tradukinton de la dokumento el la angla al Esperanto. Mi ne certas pri laŭnormeco aŭ ĝenerala
uzateco de la landnomoj. Evidente videblas prefero por la sufikso –ujo.
Cetere temas pri netaĵo.
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En la reto ekzistas la angla teksto de la sama rezolucio kun la kodo A/61/L.56 – 16. May 2007
(http://www.franceonu.org/article.php3?id_article=1467 Juĝante laŭ la dato ĝi verŝajne estas la
definitiva versio.
Malgraŭ ĉiuj necertaĵoj kaj tute kontraŭ miaj kutimoj mi tamen publikigas la provizoran tekston,
ĉar ĝi stimulu pensi, kiel agadi en la esperantista medio en 2008, lige al la Jaro de la Lingvoj. (La
red.)
Unuiĝintaj Nacioj A/61/L.56
De la Ĝenerala Asembleo
Distribuo ekde 9.majo 2007
(Originalo en la angla)
Sesdek-unua sesio.Tagordero 114 ‚Plurlingvismo
(Akceptis la malnetan rezolucion:
Afganujo, Albanujo, Andoro, Argentino, Armenujo, Aŭstrujo, Bangladeŝo, Belarusujo, Belgujo,
Benino, Bolivio, Bocvano, Bulgarujo, Burkino, Burundo, Kameruno, Kanado, Kabo Verda,
Centrafrika Respubliko, Ĉado, Ĉinujo, Komoro, Kongo (Brazavilo), Kostariko, Ebura Bordo,
Kroatujo, Kipro, Ĉeĥa Respubliko, Demokratia Respubliko Kongo, Ĝibuto, Dominika
Respubliko, Egiptujo, Salvadoro, Francujo, Gabono, Gambio, Kartvelujo, Germanujo Grekujo,
Gvatemalo, Gvineo, Hajtio, Honduro, Hungarujo, Irlando, Israelo, Kazakujo, Kirgizujo, Latvujo,
Libano, Libio, Liĥtenŝtejno, Litovujo, Luksemburgo, Madagaskaro, Malio, Maŭritanio, Maŭricio,
Meksiko, Moldavo, Monako, Maroko, Mozambiko, Niĝerlando, Niĝerio, Omano, Palao, Panamo,
Paragvajo, Portugalujo, Kataro, Rumanujo, Rusia Federacio, Sanmarino, Saŭtomeo kaj Prinsipo,
Senegalo, Sejŝelo, Slovakujo, Slovenujo, Somalujo, Sudafriko, Hispanio, Sudano, Svislando,
Taĝikio, Makedonio, Togolando, Tunizio, Turkmenio, Ukrainio, Tanzanio, Vjetnamujo kaj
Jemeno.)
La Ĝenerala Asembleo,
Agnoskante, ke la Unuiĝintaj Nacioj subtenas plurlingvismon kiel rimedon por akceli, proteki kaj
konservi tutmonde diversecon de lingvoj kaj kulturoj,
Cetere agnoskante, ke vera plurlingvismo akcelas unuecon en diverseco kaj internacian
interkompreniĝon, kaj agnoskante la gravecon de la kapablo komuniki kun la popoloj de la
mondo pere de ilia propra lingvo, ankaŭ per manieroj alireblaj de homoj kun malavantaĝoj,
Emfazante la bezonon por rigora obeado de la rezolucioj kaj reguloj starigantaj lingvajn aranĝojn
por la diversaj instancoj kaj organoj de la Unuiĝintaj Nacioj,
Rememorigante sian rezolucion 47/135 de 18-a de decembro 1992, en kiu ĝi alprenis la Deklaron
pri la Rajtoj de Anoj de Naciaj aŭ Etnaj, Religiaj kaj Lingvaj Malplimultoj, kaj la Internacian
Interkonsenton pri Civitanaj kaj Politikaj Rajtoj, precipe paragrafon 27-an en tiu, pri la rajtoj de
homoj kiuj estas anoj de etnaj, religiaj aŭ lingvaj malplimultoj,
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Rememorigante ankaŭ siajn rezoluciojn 2 (I) de 1a de februaro 1946, 2480 B (XXIII) de 21-a de
decembro 1968, 42/207 C de 11-a de decembro 1987, 50/11 de 2-a de novembro 1995, 52/23 de
25-a de novembro 1997, 54/64 de 6-a de decembro 1999, 56/262 de 15-a de februaro 2002,
59/309 de 22-a de junio 2005, 61/121 B de 14-a de decembro 2006 kaj 61/236 kaj 61/244 de 22-a
de decembro 2006,
Konsiderinte la raporton de la Ĝenerala Sekretario kaj la leteron datitan je 26-a de februaro 2007
de la Ĝenerala Direktoro de la Kleriga, Scienca kaj Kultura Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj
(UNESCO) pri la proklamo de jaro 2008 kiel Internacia Jaro de Lingvoj,
1
Rimarkigas la raporton de la Ĝenerala Sekretario kaj la leteron datitan je 26-a de februaro
2007 de la Ĝenerala Direktoro de la Kleriga, Scienca kaj Kultura Organizaĵo de Unuiĝintaj
Nacioj (UNESCO) pri la proklamo de jaro 2008 kiel Internacia Jaro de Lingvoj;
2
Emfazas la gravecon super ĉio de la egaleco de la ses oficialaj lingvoj de la Unuiĝintaj
Nacioj;
3
Substrekas la bezonon por plena plenumo de la rezolucioj starigantaj lingvajn aranĝojn
por la oficialaj lingvoj de la Unuiĝintaj Nacioj kaj la laborlingvoj de la Sekretariejo;
4
Petas al la Ĝenerala Sekretario, ke li certigu, ke ĉiuj lingvoservoj ricevu egalan traktadon
kaj estu provizataj de egale favoraj laborkondiĉoj kaj rimedoj, cele al atingo de maksimuma
egaleco de tiuj servoj, plene respektante la specifaĵojn de la ses oficialaj lingvoj kaj atentante
iliajn taskoŝarĝojn;
5
Ripetas sian peton al la Ĝenerala Sekretario fini la taskon de ŝutado de ĉiuj gravaj pli
malnovaj dokumentoj de Unuiĝintaj Nacioj al la TTTejo de Unuiĝintaj Nacioj en ĉiuj ses
oficialaj lingvoj, prioritate, tial ke tiuj arkivoj estu alireblaj al Membro-Ŝtatoj ankaŭ per tiu
medio;
6
Ripetas, ke ĉiuj enhavo-provizantaj oficoj en la Sekretariejo devos daŭrigi siajn klopodojn
por traduki al ĉiuj oficialaj lingvoj ĉiujn anglalingvajn materialojn kaj datumbazojn afiŝitajn en la
TTTejo de Unuiĝintaj Nacioj laŭ la plej praktika, efika kaj malmultekosta maniero;
7
Petas, ke la Ĝenerala Sekretario daŭre certigu, per provizado de dokumentaj servoj kaj
kunvenoj kaj eldonaj servoj sub konferenca estrado, inkluzive altkvalitajn tradukadon kaj
interpretadon, efikan plurlingvan komunikadon inter reprezentantoj de Membro-Ŝtatoj en
interregistaraj organoj kaj anoj de spertulaj instancoj de Unuiĝintaj Nacioj egale en ĉiuj oficialaj
lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj;
8
Emfazas la gravecon provizi informojn pri Unuiĝintaj Nacioj, teĥnikan helpon kaj
edukmaterialojn, kiam ajn eblas, en la lokaj lingvoj de la ricevantaj landoj;
9
Rememorigas sian rezolucion 61/236 de la 22-a de decembro 2006, en kiu ĝi reasertis la
kondiĉojn rilate konferencoservojn de siaj rezolucioj pri plurlingvismo;
10
Rememorigas ankaŭ sian rezolucion 61/121 B de la 14-a de decembro 2006 kaj emfazas la
gravecon de plurlingvismo en publikaj rilatoj kaj informagadoj de Unuiĝintaj Nacioj;
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11
Kontente rimarkas la pretecon de la Sekretariejo kuraĝigi stabanojn en kunvenoj kun
interpretoservoj, uzi iun ajn el la ses oficialaj lingvoj, kiun ili regas;
12
Petas, ke la Ĝenerala Sekretario nomu novan Kunordiganton por Plurlingvismo kaj
rimarkigas la proponon en la raporto de la Ĝenerala Sekretario pri la informreto de fokusaj
punktoj por subteni la Kunordiganton;
13

Emfazas la gravecon de:

(a)
Konvene uzadi ĉiujn oficialajn lingvojn de Unuiĝintaj Nacioj en ĉiuj agadoj de la Instanco
pri Publika Informado de la Sekretariejo, cele al forigo de la malegaleco inter uzado de la angla
kaj uzado de la kvin ceteraj oficialaj lingvoj;
(b)
Certigi la plenan kaj egalecan traktadon de ĉiuj oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj en
ĉiuj agadoj de la Instanco de Publika Informado, kaj tiurilate reasertas sian peton al la Ĝenerala
Sekretario certigi, ke la Instanco havas plenan stabon por ĉiuj oficialaj lingvoj de la Unuiĝintaj
Nacioj por entrepreni ĉiujn ĝiajn agadojn.
14
Reasertas la bezonon por atingi plenan egalecon inter la ses oficialaj lingvoj ĉe la TTTejoj
de Unuiĝintaj Nacioj, kaj tiurilate:
(a)
Instigas la Ĝeneralan Sekretarion daŭrigi siajn klopodojn evoluigi plurlingvajn TTTejojn
de Unuiĝintaj Nacioj;
(b)
Reasertas, ke la TTTejo de Unuiĝintaj Nacioj estas esenca ilo por la informilaro,
neregistaraj organizaĵoj, klerigaj institucioj, Membro-Ŝtatoj kaj la ĝenerala publiko, kaj
redeklaras la daŭran bezonon por klopodoj fare de la Instanco pri Publika Informado konservi kaj
plibonigi ĝin;
(c)
Reasertas sian peton al la Ĝenerala Sekretario, ke tiu certigu, samtempe konservante
aktualan kaj seneraran TTTejon, sufiĉan distribuon de financaj kaj homaj rimedoj interne de la
Instanco pri Publika Informado asignitaj al la TTTejo de Unuiĝintaj Nacioj inter ĉiuj oficialaj
lingvoj, kontinue atentante la specifecon de ĉiu lingvo;
(d)
Rimarkas, ke la plurlingva evoluado kaj riĉiĝado de la TTTejo de Unuiĝintaj Nacioj
pliboniĝis, kvankam malpli rapide ol oni atendis, pro atentindaj devigoj;
(e)
Petas al la Instanco pri Publika Informado, kunorde kun enhavo-provizaj oficoj, plibonigi
la agojn faratajn por atingi egalecon inter la ses oficialaj lingvoj ĉe la TTTejo de Unuiĝintaj
Nacioj, precipe per plirapidigo de la plenigo de nun vakaj postenoj en kelkaj fakoj;
(f)
Rekonas, ke kelkaj oficialaj lingvoj uzas nelatinajn kaj dudirektajn skribsistemojn, kaj ke
la teĥnologiaj infrastrukturoj kaj subtenaj aplikoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj baziĝas je la latina
skribsistemo, kio kreas malfacilaĵojn pri traktado de nelatinaj kaj dudirektaj skribsistemoj, kaj
petas al la Instanco de Publika Informado, kunlabore kun la Fako pri Informteĥnologiaj Servoj de
la Instanco de Estrado de la Sekretariejo, daŭrigi siajn klopodojn por certigi, ke teĥnologiaj
infrastrukturoj kaj subtenaj aplikoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj plene subtenu latinajn, nelatinajn kaj
dudirektajn skribsistemojn por plibonigi la egalecon de ĉiuj oficialaj lingvoj ĉe la TTT-ejo de
Unuiĝintaj Nacioj;
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15
Bonvenigas la kunlaborajn aranĝojn entreprenitajn de la Instanco de Publika Informado
kun akademiaj institucioj por pliigi la nombron de TTT-paĝoj haveblaj en kelkaj oficialaj lingvoj,
kaj petas al la Ĝenerala Sekretario esplori kromajn kostneŭtralajn metodojn por pluetendi tiujn
kunlaborajn aranĝojn kunordige kun enhavo-provizantaj oficoj, por inkluzivi ĉiujn oficialajn
lingvojn de Unuiĝintaj Nacioj, ĉiam memorante la bezonon por obeo de la normoj kaj gvidlinioj
de Unuiĝintaj Nacioj;
16
Kontente rimarkas la oficialan lanĉon de iSeek en Ĝenevo en la du laborlingvoj de la
Sekretariejo kaj instigas la Sekretariejon daŭrigi siajn klopodojn plenumi iSeek ĉe ĉiuj
laborstacioj, ankaŭ por evoluigi kaj plenumi kostneŭtralajn rimedojn por provizi Membro-Ŝtatojn
per sekura alirado al la informoj aktuale alireblaj nur pere de la Interna Reto de la Sekretariejo;
17
Kun ŝato rimarkas la laboron plenumatan de la informcentroj de Unuiĝintaj Nacioj,
inkluzive la Regionan Informcentron de Unuiĝintaj Nacioj, favore la eldonadon de
informmaterialoj de Unuiĝintaj Nacioj kaj la tradukadon de gravaj dokumentoj en lingvojn aliajn
ol la oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj, cele al atingo de la kiel eble plej vasta legantaro kaj
etendo de la mesaĝo de Unuiĝintaj Nacioj al ĉiuj partoj de la mondo por fortikigi internacian
subtenadon por la agadoj de la Organizaĵo; kaj instigas al informcentroj de Unuiĝintaj Nacioj
daŭrigi siajn plurlingvajn agadojn en la interagaj kaj antaŭagaj aspektoj de sia laborado, aparte
per aranĝado de seminarioj kaj debatoj por pludisvastigi informojn kaj komprenon kaj
interŝanĝadon de oinioj pri agado de Unuiĝintaj Nacioj ĉe la loka nivelo;
18
Rememorigas sian rezolucion 61/244 de la 22-a de decembro 2006, en kiu ĝi reasertis la
devon respekti la egalecon de la du laborlingvoj de la Sekretariejo, reasertis la uzadon de kromaj
laborlingvoj en specifaj laborstacioj kiel devigaj, kaj tiurilate petis al la Ĝenerala Sekretario, ke
tiu certigu, ke anoncoj pri vakaj postenoj specifigu la bezonon por iu ajn el la laborlingvoj de la
Sekretariejo, se la funkcioj de la posteno ne postulas specifan laborlingvon;
19
Ankaŭ rememorigas paragrafon 17 de sekcio II de sia rezolucio 61/244, en kiu ĝi
agnoskis, ke la interagado de Unuiĝintaj Nacioj kun la surloka loĝantaro estas esenca kaj ke
lingvaj kapabloj estas grava elemento de la elekta kaj eduka procedoj, kaj tial asertis, ke bona
regado de la oficiala(j) lingvo(j) parolata(j) en la loĝlando estu atentata kiel kroma bonhavo dum
tiuj procedoj;
20
Emfazas, ke dungado de stabanoj daŭre plenumiĝu strikte laŭ Artikolo 101 de la Ĉarto de
Unuiĝintaj Nacioj kaj laŭ la tiurilataj kondiĉoj de rezolucioj de la Ĝenerala Asembleo;
21
Cetere emfazas, ke la progresado de stabanoj en la Profesiaj kaj pli altaj kategorioj estu
plenumataj strikte laŭ Artikolo 101 de la Ĉarto kaj laŭ la kondiĉoj de rezolucioj 2480 B (XXIII)
de la 21-a de decembro 1968 kaj la tiurilataj kondiĉoj de rezolucio 55/258 de la 14-a de junio
2001;
22
Instigas al stabanoj de Unuiĝintaj Nacioj daŭre aktive uzi ekzistantajn edukajn rimedojn
por akiri kaj plibonigi siajn kapablojn pri unu aŭ pli el la oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj;
23
Rememorigas, ke lingva diverseco estas grava elemento de kultura diverseco kaj
rimarkigas la devigo-komencon je 18-a de marto 2007 de la Interkonsento pri Protektado kaj
Akcelado de la Diverseco de Kulturaj Esprimoj;
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Bonvenigas la decidon faritan de la Ĝenerala Konferenco de la Kleriga, Scienca kaj
Kultura Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj (Unesko) je 17-a de novembro 1999, ke 21a de februaro
estu proklamita Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, kaj alvokas al Membro-Ŝtatoj kaj la
Sekretariejo akceli la konservadon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj uzataj de la mondaj popoloj;
25
Proklamas 2008, Internacia Jaro de Lingvoj, laŭ la rezolucio alprenita de la Ĝenerala
Konferenco de la Kleriga, Scienca kaj Kultura Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj (Unesko) ĉe ĝia
tridek-tria sesio je 20-a de oktobro 2005, invitas la Klerigan, Sciencan kaj Kulturan Organizaĵon
de Unuiĝintaj Nacioj (Unesko) servi kiel estra instanco por la Jaro, kaj en tiu kunteksto:
(a)
Invitas Membro-Ŝtatojn, la sistemon de Unuiĝintaj Nacioj, kaj ĉiujn aliajn tiurilatajn
koncernatojn evoluigi, subteni kaj intensigi agadojn kiuj celas krei respekton por kaj akceladon
kaj protekton de ĉiuj lingvoj (aparte minacataj lingvoj), lingva diverseco kaj plurlingvismo;
(b)
Invitas la Ĝeneralan Direktoron de la Kleriga, Scienca kaj Kultura Organizaĵo de
Unuiĝintaj Nacioj (Unesko) raporti al la Ĝenerala Asembleo ĉe ties sesdek-tria sesio pri la efiko
de la agadoj plenumitaj dum la Internacia Jaro de Lingvoj;
26
Reasertas sian rezolucion 61/185 de 20-a de decembro 2006 rilate la proklamon de
internaciaj jaroj, en kiu ĝi emfazis la bezonon atenti kaj apliki la kriteriojn kaj procedojn
entenatajn en la aldonaĵo al rezolucio 1980/67 de la Ekonomia kaj Socia Konsilio pri internaciaj
jaroj kaj datrevenoj, de 25-a de Julio 1980 por konsideri estontajn proponojn por internaciaj jaroj;
27
Petas, ke la Ĝenerala Sekretario antaŭmetu al la Ĝenerala Asembleo ĉe ties sesdek-tria
sesio plenan raporton pri la plena plenumo de ties rezolucioj pri plurlingvismo;
28
Decidas inkluzivi en la provizoran tagordon de sia sesdek-tria sesio la eron titolitan
"Plurlingvismo".
(Kursivigoj kaj grasigo de la redaktoro)

7

18-a konferenco de GIL en Berlino

Kiel konate la germana scienca organizaĵo „Gesellschaft für Interlinguistik e.V. (GIL, societo pri
interlingvistiko), ĉiujare okazigas siajn fakajn konferencojn, en kiuj oni prezentas inter 10-12
fakprelegojn, kiuj estas publikigataj en la aktoj de la konferenco (Beihefte). Jam aperis 14
volumoj.
La 18-a konferenco de GIL okazos de la 21-a ĝis 23-a de novembro 2008 en Berlino.
La lingvo de la konferenco estas, kiel kutime, la germana.
La kadra temo ligiĝas al la Jaro de la Lingvoj:
„Esperanto kaj aliaj lingvoj en komparo“
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