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Frank Aurich informis pri la pozicio de la stenografia kolekto kadre de la biblioteka Kolekto
de Manuskriptoj, kiun li gvidas.
La gvidantino de la Stenografia Kolekto, Rosemarie Hänsel, raportis pri la transprenita
Kunkowski-arkivo (pli ol 40 skatolegoj) kaj ties ciferecigo kaj enretigo. Sekvis mia prelego,
en kiu mi prezentis la rilatojn inter stenografioj kaj planlingvoj surbaze de por mi tute nova
kaj surprize riĉa materialo (helpe de kelkaj fontoj mi kompilis bibliografion de 235 eroj, kiu
aperos en unu el la sekvaj eldonoj de IpI).
La instruisto Klaus Buchheister el Hanovro, kiu mem instruis la parolspuron al infanoj, inter
ili legasteniaj, prezentis la sistemon de tiu ĉi invento de Kunowski kaj la rezultojn, kiujn li
atingis ĉe infanoj.
Prof. d-ro Sabine Fiedler, anglistino ĉe la Universitato de Leipzig kaj nuna prezidantino de
GIL (ekde 2011), prezentis interlingvistikajn aspektojn de la ‚parolspuro’ de Kunowski,
komparante la propedeŭtikajn funkciojn de ĝi kun tiuj de Bliss-simbolaro kaj skriboj
inventitaj de Tolkien (ekz. Tengwar).
Post la prelegoj okazis vigla diskuto, i.a. pri la interretaj ebloj pli larĝe informi pri la unika
stenografia kolekto kaj la rilatoj al planlingvoj.
La finon kronis la gvidado de la ĝenerala direktoro tra la „trezora ĉambro“ de SLUB, kie eblis
admiri i.a. originalajn partojn de la kalendaro de la Majaoj (ekzistas nur tri savitaj originaloj
en la mondo), ampleksan manuskripton de Martin Luther, grafikaĵojn de Albrecht Dürer,
notojn de Richard Wagner kaj Ludwig van Beethoven….Entute rimarkinda aranĝo.
detlev@blanke-info.de

1.2 Utopio kiu iĝis realo
Resumo de la prelego pri la Esperanto-Urboj en Pescara, Italio
Federico Gobbo
La 2-an de Marto 2013 Federico Gobbo, laŭkontrakta profesoro pri planlingvistiko ĉe la
Universitato de Torino, Italio, kaj postdoktora esploristo en informadiko ĉe la Universitato de
La-Aglo (L'Aquila, Italio), estis invitita al la premiado de Nicolò Cristaldi, urbestro de
Mazaradelvalo (itale: Mazara del Vallo), Sicilio, Italio, por ties interkultura kaj poresperanta
agado. Ĉi-tie sekvas la resumo de la prelego:
La vorto 'utopio' estis inventita de Tomaso Moro (Thomas More, 1478-1535), angla
humanisto, kiu postulis perfektan socion per aro da urboj, kies politiko kaj gento estu
uniforma kaj optimuma. Tradicie, en la post-mezepoka Eŭropa periodo, politikaj kaj sociaj
novaĵoj venas de urboj, kontraste kun la kamparo.
Ne estas do hazardo, ke la ununura ideo pri Esperanto al Zamenhof venis per observado de la
propra urbo Bjalistoko. Lastatempe Bjalistoko revalorigis sian ligon kun la iniciatoro de
Esperanto, per muzeoj kaj aliaj kulturaĵoj, kaj prave ĝi povas esti konsiderata la unua
Esperanto-Urbo.
La dua estas urbo meze de Germanio, nome Herzberg/Harcmontaro, kiu interpretis
Esperantismon per servoj al la esperantofonoj, kiel kongresejo, kafejo, hotelo en la lingvo,
tiel, ke la parolantoj povas sin senti ĉe hejmo. La tria kaj lasta Esperanto-urbo estas
Mazaradelvalo, kies multkulturismo estas jarcenta realo, ĉar ĝi estas la plej proksima Sicilia
urbo al Tunizio, kaj nuntempe enhavas 25 lingvogrupojn, ekde la ĉina al la ukraina ĝis precipe
la tunizia variaĵo de la araba. En Mazaradelvalo fakte troviĝas unu el la plej grandaj kasbahoj
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(araba fortikaĵo) de Eŭropo. Esperanto tiel estas simbolo pri kulturo de respekto, krom
oportuno por disvolviĝi la tiean ekonomion kaj kulturon.
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Estontaj konferencoj

2.1 35-a esperantologia konferenco 2013 en Rejkjaviko
Kadre de la 98-a Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko (20.-27.7.2013) okazos
ankaŭ Esperantologia Konferenco de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj
Lingvaj Problemoj (CED). Unuafoje enprogramita en la Varna Universala kongreso de 1978,
en Rekjaviko okazos jam la 35-a sesio.
Por informo pri tiuj konferencoj vidu la artikolon en Vikipedio:
www.eo.wikipedia.org/wiki/Esperantologia_Konferenco
La Konferenco celas doni eblecon prezenti rezultojn de novaj esploroj kaj ebligi spertointerŝanĝon kun aliaj esperantologoj. La prelegoj estos poste eldonitaj kiel aktoj.
Laŭ decido de CED organizos ĝin la svedo prof. Christer Kiselman kaj la svisino Mélanie
Maradan. (christer@kiselman.eu; melmaradan@yahoo.fr )

2.2 Konferenco en Ukrainio: “Interago de etnaj kaj planitaj lingvoj en la
kunteksto de la eǔropa integriĝo“
Sub aŭspicio de Ministerio pri Klerigo, Scienco, Junularo kaj Sporto de Ukrainio en la
„Orienteŭropa Nacia Universitato Lesja Ukrainka” en Lucjk/Ukrainio (Katedro pri Romanidaj
Lingvoj kaj Interlingvistiko kaj Katedro pri Aplikata Lingvistiko) 20-21-an de septembro
2013 okazos internacia scienca konferenco.
La ĉefaj temoj de la konferenco estas jenaj:
- Sociolingvistikaj aspektoj de lingvo-uzado en Eŭropa Unio kaj la najbaraj landoj
- Etnolingvistikaj aspektoj en la pristudo de lingva interago
- Lingvokulturaj aspektoj en la analizo de etnaj kaj planitaj lingvoj
- Aktualaj demandoj de nuntempa interlingvistiko
- Specifiko de nuntema interkultura komunikado en Eŭropa Unio kaj la najbaraj landoj
- Konceptaj kaj lingvaj mondbildoj en etnaj lingvoj (kompara aspekto)
- Teksto kaj diskurso kiel lingvaj fenomenoj en la aspekto de lingva interago
- Studoj pri kontrastiva lingvistiko kaj tipologio de etnaj kaj planitaj lingvoj
- Lingvopragmatika pristudo de etnaj kaj planitaj lingvoj
- Lingva interago sur fonetika, gramatika kaj leksika niveloj
- Interago de literaturaj lingvoj kaj regionaj, sociaj variantoj
- Studoj pri lingvo-folkloristiko en apudlimaj regionoj
- Studoj pri nuntempaj terminologiaj sistemoj laŭ aspekto de interago
- Oficiala(j) lingvo(j) kaj ŝtata(j) lingvo(j); dulingveco, plurlingveco; prioritataj kaj
minoritataj etnolingvoj
- Gepatra lingvo en lernado kaj edukado
- Instruado de fremdaj lingvoj en Eŭropa Unio kaj la najbaraj landoj
- Atingoj de la eŭropa leksikografio sur la kampo de etnolingvistikaj kaj lingvokulturaj
vortaroj
- Gravaj demandoj pri teorio kaj praktiko de tradukado en etnaj kaj planitaj lingvoj
- Aktualaj problemoj de lingva interago en amaskomunikiloj
- Komputila morfologia, sintaksa kaj semantika analizoj de tekstoj
- Kompilado de lingvaj komputilaj datumbazoj.

4

