
Interlingvistiko	  kaj	  esperantologio	  	  
antaŭ	  la	  defioj	  de	  la	  21-‐a	  jarcento	  

2-‐a	  Interlingvistika	  Simpozio	  
en	  UAM,	  Poznano	  (22-‐23.09.2011)	  

22.09.2011	  en	  salono	  C1	  

Malfermo	  	  

10.00	  	  	   prof.	  Jerzy	  Kaliszan,	  vicdekano	  de	  la	  Novfilologia	  Fakultato	  de	  UAM;	  	  
prof.	  Wladyslaw	  Zabrocki,	  vicdirektoro	  	  de	  la	  Lingvistika	  Instituto	  
prof.	  Ilona	  Koutny,	  gvidanto	  de	  la	  Interlingvistikaj	  Studoj	  

Lingvistiko	  

Prezidas:	  Ilona	  Koutny	  
10.15	  	  Wells,	  John:	  	  La	  koloroj	  de	  lumo	  
10.45	  	  Melnikov,	  Aleksander:	  Lingvorilataj	  universalaĵoj	  ebligantaj	  krei,	  konservi	  kaj	  translingvigi	  

kulturaĵojn	  en	  la	  lingvo	  esperanto	  	  
11.15	  	  Koutny	  Ilona:	  Defioj	  antaŭ	  esperantologio	  

11.45-‐12.00	  	  paŭzo	  

Prezidas:	  John	  Wells	  
12.00	  	  Rokicki,	  Ryszard:	  Esperantaj	  radikoj,	  ilia	  genro	  kaj	  sintaksio	  
12.30	  	  Barandovska-‐Frank,	  Vera:	  	  Language	  Creation	  Society	  	  
13.00	  	  Farris,	  Michael:	  Globish	  kaj	  provoj	  neŭtraligi	  la	  anglan:	  fakto	  aŭ	  fikcio?	  

13.30	  –	  14.30	  	  tagmanĝa	  paŭzo	  

Instruado	  de	  esperanto	  

Prezidas:	  Katalin	  Kováts	  
14.30	  	  Ladányi	  Ildikó:	  Esperanto	  en	  la	  formado	  de	  studentoj	  pri	  andragogio	  (en	  la	  Universitato	  de	  

Szeged,	  Hungario)	  
15.00	  	  Kóródy	  Zsófia:	  Ekstermovadaj	  kunlaborebloj	  por	  la	  instruado	  de	  esperanto	  	  
15.30	  	  Grosjean,	  Mireille:	  Interkulturaj	  aspektoj	  de	  la	  instruado	  de	  esperanto	  

16.00-‐16.15	  	  paŭzo	  

Prezidas:	  Vera	  Barandovska-‐Frank	  	  
16.15	  	  Kováts	  Katalin:	  RITE:	  Reta	  Instruista	  Trejnado	  ĉe	  Edukado.net	  
16.45	  	  Balaž,	  Petro:	  Reta	  instruado	  de	  esperanto:	  Lernu.net	  
17.15	  	  Defioj	  al	  instruado	  de	  Esperanto	  	  –	  la	  diskuton	  gvidas	  Katalin	  Kováts	  

18.15-‐	  Bankedo	  (Collegium	  Historicum,	  ul.	  Święty	  Marcin	  78)	  

	  



23.09.2011	  en	  salono	  101	  

Movado	  
	  	  Prezidas:	  Zbigniew	  Galor	  

	  	  9.00	  	  Keller,	  Stefano:	  Lingvopolitiko	  de	  UEA	  ĉe	  UN	  
	  	  9.30	  	  Pietrzak,	  Barbara:	  Informpolitiko	  de	  UEA	  
10.00	  	  Balaž,	  Petro:	  Moderna	  informado	  por	  Esperanto	  –	  ĉu	  ni	  pretas	  kaj	  kapablas?	  

10.30-‐11.00	  	  paŭzo	  

Prezidas:	  Aleksander	  Melnikov	  
11.00	  	  Galor,	  Zbigniew:	  Atendoj	  de	  esperantistaro	  	  por	  UEA	  	  
11.30	  	  Chmielik,	  Tomasz:	  Ĉu	  Esperanto	  postvivos	  la	  21	  jarcenton?	  –	  polemike	  al	  la	  libro	  de	  Tazio	  

Carlevaro	  kaj	  al	  la	  nunaj	  realaĵoj	  
12.00	  	  Fantom,	  Ian:	  	  Sub	  kiaj	  kondiĉoj	  Esperanto	  povus	  prosperi	  en	  la	  mondo?	  
12.30	  	  Defioj	  por	  la	  e-‐movado	  –	  la	  diskuton	  gvidas	  Zbigniew	  Galor	  

13.00	  –	  14.30	  	  tagmanĝa	  paŭzo	  

Literaturo	  
Prezidas:	  Tomasz	  Chmielik	  

14.30	  	  Tempczyk,	  Katarzyna:	  	  Utiligo	  de	  Esperanto	  en	  misiaj	  agadoj	  de	  bahaa	  komunumo	  
15.00	  	  Jausions,	  Anne:	  	  Ĉu	  nuntempa	  e-‐literaturo	  kompareblas	  al	  la	  naciaj?	  
15.30	  	  Chmielik,	  Tomasz:	  La	  Esperanta	  literaturo	  sojle	  de	  la	  21-‐a	  jarcento	  –	  kien,	  kiel	  kaj	  por	  kiu?	  

16.00-‐16.15	  	  paŭzo	  

Prezidas:	  Anne	  Jausions	  
16.15	  	  Ligęza,	  Lidia:	  El	  la	  spertoj	  de	  la	  tradukanto	  
16.45	  	  Dobrzynski,	  Roman:	  Ĉu	  Sinjoro	  Tadeo	  parolas	  esperante?	  
17.10-‐17.30	  	  Defioj	  por	  la	  e-‐literaturo	  –	  la	  diskuton	  gvidas	  Tomasz	  Chmielik	  

	  

Ĉefaj temoj: 

• Ĉu e-movado respondas al la defioj de la nuntempo? 
• Moderna lingva priskribo de esperanto 
• Modernaj metodoj en instruado de esperanto 
• Nuntempa e-literaturo 
• Novaj planlingvaj projektoj, konstruitaj lingvoj en la interreto 

La Interlingvistikaj Studoj de UAM invitas Vin partopreni en la simpozio, kiu okazos tuj post 
la interlingvistika sesio (17-21.09.2011) kaj antaŭ la kultura semajnfino Arkones (23-25.09.) 
same en Poznano. 

• ne estas partoprenkotizo (pagendos nur bankedo: 40 zlotoj), 

Aliĝo ĉe interlin@amu.edu.pl.  Bv. anonci vian partoprenon en la simpozio kaj la bankedo.  

	  


