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Esperanto en kursoj kaj paroladoj
En la periodo ekde Junio ĝis Septembro 2015
okazis multaj eventoj. En Junio okazis pre-
lego pri la lingvoj inventitaj de Tolkien, kiu
substance altigis la nombron de la studentoj
pri Interlingvistiko en Septembro ĝis rekordo.
Dum somero, la katedrulo partoprenis por la
unua fojo (vere!) en Universala Kongreso. Tiu
evento estis simbole grava ĉar ĝi okazis en
Lillo, sufiĉe proksime al Bulonjo-ĉe-Maro, kie
okazis la unua UK, kaj la agado de la kate-

dro iĝis konata de multaj esperantistoj. La efikoj de la inaŭgura parolado an-
koraŭ ne ĉesis. Je la fino de Septembro, la katedrulo prezentis Esperanton ĉe la
tielnomata Lingvoteraso de la Drongo-festivalo.

Foto: Federico GOBBO kun Fabrício VALLE en la 100a UK en Lillo.

Interlingvistiko en Amster-
damo: rekorda nombro da
studentoj

de F. GOBBO1

KIAM MI KATEDRULIĜIS, la 1an
de Februaro 2014, mi donis

kurson de Interlingvistiko al nur
kvar studentoj. Falo en la nom-
bro de la studentoj estas sufiĉe
antaŭvidebla kiam estiĝas nova
profesoro. Krome, estis grava lin-
gva ŝanĝo en la lingvo de instru-
ado. Fakte, male al mia antaŭulo,
kiuj ĉiam instruis nederlande,
kaj uzis memfaritan materialon
en la nederlanda, mi instruas en

la angla. Tiu lingva ŝanĝo kom-
preneble ŝanĝis la publikon, ĉar
la kurso estas nedeviga, kaj ĉiuj
bakalaŭraj studentoj en la Fakul-
tato de Humanistiko rajtas ĝin
elekti, ne nur studentoj de ling-
vistiko.

La legantoj de la bulteno La
Amsterdama Katedro scias, ke la
sekvaj kursoj iĝis pli popularaj ol
la unua: kaj la kurso de Inter-
lingvistiko kaj tiu de Esperanto
lastjare havis pli ol dek studen-
toj. Kadre de la Fakultato, kaj
specife el la perspektivo de la in-
struado de la tiel nomataj kleine
talen (malgrandaj lingvoj), temas

pri bonaj nombroj.2 Por kompari,
la tuta studentaro de la itala lin-
gvo estas nur la duoblo, kaj la
araba, la kataluna kaj la pola ne
atingas po dek studentojn jare.

Ne ekzistas devigo sekvi
ambaŭ kursojn de Interlingvis-
tiko kaj Esperanto: la unua ha-
vas teorieman karakteron, dum
la dua estas esence lingva kurso,
kun parto dediĉita al la Espe-
ranta kulturo. La lastan aka-
demian jaron3 mi konstatis, ke
malmultaj sekvis ambaŭ kursojn
ĝis nun, esence pro nescio de la
situacio.

Pro tio la lastan akademian
1Ĉi tiu teksto baldaŭ aperos – eble iom modifita – en Fenikso, oficiala bulteno de Esperanto Nederland. Oni dankas Gerrit

Berveling por la invito kontribui pri tiu ĉi temo.
2En la n-ro 28 de ĉi-tiu bulteno, mi klarigis la rilaton inter la malgrandaj lingvoj kaj la studenta protesto.
3Per tiu ĉi esprimo, mi celas la jaron de la universitata vivo, kiu komenciĝas ekde Septembro. Mi scias, ke en Esperanto la

adjektivo ‘akademia’ rilatas preskaŭ nur al la Akademio de Esperanto aŭ al AIS. Sed ni devas malfermi niajn okulojn kaj konscii
ke ekstere ekzistas multaj akademioj, eĉ se ne esperantistaj.

4Kompleta listo de studentaj asocioj en Nederlando legeblas ĉe la nederlanda vikipedio:
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jaron mi kontaktis diversajn stu-
dentajn asociojn.4 Ĉe la Universi-
tato de Amsterdamo, aŭ almenaŭ
en la Fakultato de Humanistiko,
la plejmulto de la studentoj estas
membroj de iu studenta asocio,
normale ligita al la ĉefa studot-
emo de la studado mem.

Mi havis kontaktojn kun di-
versaj asocioj: mi prelegis ĉe
VOS5, kiu grupigas la studen-
tojn pri lingvistiko (inkluzive de
signolingvistiko), kaj Etcetera6,
kiu grupigas tiujn de anglistiko;
krome, mi konis studentojn de
Helios7 (nederlandistiko) kaj de
Convivio8 (italistiko). Aparte suk-
cesa estis la evento organizita de
Etcetera kune kun Unquedor,9 la
Tolkiena nederlanda asocio, kie
mi prelegis kune kun kolego pri
nuntempa populara kulturo en la
centra sidejo de la publika biblio-
teko en Amsterdamo. Tiun vespe-
ron en salono Doelenzaal ĉeestis
pil ol 80 homoj, inter ili multaj
studentoj de la universitato.10

Pro tio, mi atendis kreskon
de la nombro de la studentoj
de la kurso pri Interlingvistiko
kiu komenciĝis en la fruaj ta-
goj de Septembro. Sed la re-
zultoj superis miajn plej optim-
ismajn antaŭvidojn: post du se-
majnoj, studentoj devas findecidi
kion sekvi, kaj restis 32 homoj.11

Tiu nombro estas absoluta re-
kordo: laŭ la statistikoj aperintaj
en la bulteno La Amsterdama Ka-
tedro n-ro 23, Septembro 2013,
ĝis nun Interlingvistikon sekvis
maksimume 15 studentoj, malpli
ol duono de la ĉi-jara nombro.

La studentoj venas de diversaj
fakoj: du trionoj estas neder-
landanoj, kiuj studas ĝenerale
anglistikon, nederlandistikon,
aŭ lingvistikon, dum la ce-

tera triono estas konsistas el
Erasmus-studentoj, alivorte ne-
nederlandanoj kiuj studas por
unu aŭ du semestroj ĉe la Uni-
versitato de Amsterdamo. Ili ve-
nas de Pollando, Hispanio, Ka-
nado, Italio kaj Grekio.

Esploraj agadoj
de F. GOBBO

SOMERO NE ESTAS impona se-
zono rilate al la esplor-

rezultoj: malmultaj publikaĵoj
aperas tiam. Efektive la kate-
drulo atendas ankoraŭ la pu-
blikigon de multaj esploraj kon-
tribuoj jam akceptitaj de mona-
toj. Ekzemple, la ĉapitro verkita
post la prelego ĉe la seminario
de la projekto RECODE (vidu la
antaŭajn numerojn de ĉi tiu bul-
teno) ankoraŭ ne estas publik-
igita. La 23-an de septembro la
redaktoroj sciigis al la kontri-
buintoj, ke certe la volumo ne
aperos en la jaro 2015 – nun, ni
almenaŭ esperu por la jaro 2016.

La fakartikolo ĉe la revuo de la
Montessori-asocio aperos antaŭ
la fino de la nuna jaro, laŭ la pro-
mesoj de la arkivistino Carolina
Montessori.

Dum la UK en Lillo,
furorvendaĵo estis la speciala vo-
lumo de la revuo INDECS, en kiu
estas kontribuo de la katedrulo,
pri Esperanto kaj per-aŭtomata
tradukado.

La ĉapitro pri komplekseco
kaj planlingvoj en faka libro farita
de la esplorgrupo en ACLC de la
universitato – jam plurfoje men-
ciita en ĉi-tiu bulteno – trapasis
la duan reviziadon. La samrang-
ula reviziado de la kolegoj kiuj ne

membras ACLC (fakte, la tria re-
viziado) okazos en Novembro kaj
do certe la volumo ne aperos en
2015.

La ĉapitro pri leksikologio de
Esperanto en enciklopedia verko
eldone de Springer ankoraŭ ne
pretas, kaj neniu scias ion ajn pri
la tempoj de la verko mem, ĉar
la redaktantoj ne komunikas ion
ajn al la kontribuintoj dum mo-
natoj.

Espereble en decembro ape-
ros fakartikolo pri multlingveco
ĉe la revuo JKI (Jȩzyk, Komun-
kacja, Informacja, pola akronimo
por ‘lingvo, komunikado, infor-
mado’) kies ĉefredaktoro estas
la kolegino OProf Ilona KOUTNY

(Universitato de Poznano).

La kunlaborado kun la eldon-
ejo Brill pere de la lingvistika bi-
bliografio daŭras seninterrompe.

Ĉiuj tiuj kontribuaĵoj estas en
la angla lingvo.

Informade al studentoj

de F. GOBBO

KIEL SKRIBITE en la supra tek-
sto por Fenikso, la informa

agado ĉe la studentoj tre gravas
por havi plenan ĉambron de stu-
dentoj. Aparte gravis la vespero
organizita de la studentoj pri la
angla lingvo, la plej granda grupo
de la tuta Fakultato: almenaŭ ok
rekte-nerekte venis al la kurso
pri Interlingvistiko pro la Tolkien-
evento.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_universitaire_studieverenigingen#Amsterdam
5Vidu la retejon en la nederlanda: http://vosweb.nl/.
6Vidu la retejon en la angla: http://www.sv-etc.nl/. Ekranfotaĵo videblas je la fino de ĉi-tiu bultena numero.
7Vidu la retejon en la nederlanda: http://heliosamsterdam.nl/.
8Vidu la retejon en la nederlanda, kun titoloj en la itala: http://studieverenigingconvivio.nl/.
9Vidu la retejon en la nederlanda: http://www.unquendor.nl/.

10Pli da detaloj ĉi-sube. Estis ankaŭ kontakto kun SES, la studenta asocio pri Eŭropaj Studoj, sed bedaŭrinde ni ne sukcesis
trovi konsenton pri prelego ĉe ili.

11Hodiaŭ unu studentino, Lana ARKEMA, decidis forlasi la klason pro personaj kialoj. Eĉ se iu alia forlasos (foje okazas) la
rekordo ĉiukaze restas tia.
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Foto de la salono dum la Tolkien-
vespero

Eble pli da detaloj povas in-
teresi la legantojn. La katedrulo
prelegis dum 45 minutoj pri la
lingvoj inventitaj de Tolkien kaj la
rilato kun liaj studoj pri la mo-
derna kaj nemoderna angla, kun
aparta mencio pri la opinioj de
la brita verkisto pri Esperanto.
La kolego de mi parolis pri la
tradukado de la libroj (La hobito
kaj La Mastro de l’ Ringoj) en la
Holivudaj filmoj, komentante la
problemojn adapti la enhavon al
la politika korekteco de tipa ba-
spa12 pensmaniero. La salono es-
tis plenŝtopita: la organizanto kaj
kelkaj samjaranoj13 partoprenis
poste la kurson pri Interlingvis-
tiko, kaj espereble ili ankaŭ deci-
dos sekvi tiun pri Esperanto.

Informade internacie
de F. GOBBO

EN LILLO OKAZIS LA CENTA UK ,
la plej granda de ĉi-tiu jar-

milo. Tie, la katedrulo multe ak-
tiviĝis por diskonigi formale kaj
neformale la agadon ĉe la Am-
sterdama Katedro. Fakte bone
efikis la artikol-serio publikigita
en la revuo Esperanto: danke al
tio, nekonatoj jam sciis iom pri la

temo kaj tiel ili interesiĝis pri la
agado en Amsterdamo.

La bonveno de Lillo al la kongres-
anoj ĉe la urba stacidomo

Formale, la katedrulo parto-
prenis en kvar momentoj dum
la UK. Unue, li prelegis kadre
de la Esperantologia Konferenco
(EK), kie li laŭ invito prezentis
siajn ideojn pri la estonteco de
la fako;14. Due, lige al la EK,
li prezentis afiŝon kunaŭtorigita
kun Irene CALIGARIS, kiu defen-
dis sian magistran disertaĵon en
Esperantologio ĉe la Universitato
de Torino en Julio, kun la kate-
drulo kiel referanto.15

Trie, li partoprenis la eventon
“la Akademio respondas”, est-
ante mem korespondanto de la
Akademio de Esperanto. Tiuj ĉi
tri eventoj estis ligitaj rekte al
la kerno de la katedro. Krome,
li prezentis prelegon ĉe la In-
ternacia Kongresa Universitato
(IKU) pri nuntempa Artefarita
Inteligenteco16 postsekvata de
kompleta kurso valida por AIS
(Akademio Internacia de la Sci-
encoj Sanmarino)17. Malgraŭ la
malfacilaĵoj pro lastminuta ŝanĝo
de la programo kaj la fora ejo de
la kurso, la partoprenantoj ŝajnis
tre kontentaj. Kompreneble eks-
ter la kurso alvenis multaj de-
mandoj pri la agado en Amster-
damo kaj aparte pri la eblecoj
kunlabori aŭ tie studi.

Informade naci-nivele
de F. GOBBO

SAMKIEL LA LASTAN JARON, la
katedrulo kunlaboris kun

Esperanto Nederland en la pre-
tigo de la Drongo-festivalo,18 la
plej granda lingvofestivalo de Ne-
derlando. Ĉi-jare la festivalo oka-
zis en Utreĥto, en porfoira ejo
nomata Jaarbeurs, kie la neder-
landa asocio pretigis informbu-
don.

La informbudo ĉe Drongo (fotis
Andries Hovinga)

Dum la du tagoj, la informbu-
danoj disdonis ĉirkaŭ 300 libro-
markilojn en la nederlanda lin-
gvo. Krom tiuj, alvenis ankaŭ ne-
nederlandanoj demandantaj pri
la lingvo kaj kulturo de Espe-
ranto. Al ĉiuj la katedrulo res-
pondis Esperante: li estis al-
parolata en la nederlanda, an-
gla, germana, itala, hispana kaj
brazil-portugala. Kompreneble la
konversacio restis je baza ni-
velo, tamen ĝi montris realan
uzon de Esperanto. Inter ili di-
stingiĝis usonano de Filadelfio,
kiu sinfilmis kaj retigis la vi-
deon en Jutubo19, kaj 16-jara
nederlanda lernejanino, Elly LE-
WIN, kiu intencas verki mem

12Baspa: esperantigo de la usonangla esprimo WASP, Blanka Anglo-Saksa Protestanta, uzata de jaroj en la revuo La Gazeto.
13Samjaranoj: studentoj kiuj komencis sekvi la universitaton en la sama jaro, kaj formas grupon dum la 3- aŭ 5-jara studado.
14Lumbildoj estas je ĉies dispono ĉi tie: http://www.slideshare.net/goberiko/kien-estas-iranta-esperantologio-defioj-kaj-

proponoj-por-la-usa-estonteco.
15La temo estis enketo pri plurlingveco kaj lingvoidenteco de la Esperanto-parolantoj; partoprenis 93 homoj kiuj ĉeestis la Italiajn

kunvenojn en Kastelsardo (IJF, Sardujo) kaj en Fajdelapaganelo (provinco de Trento). La afiŝo estos videbla pli sube.
16Lumbildoj estas je ĉies dispono ĉi tie: http://www.slideshare.net/goberiko/kien-iras-artefarita-inteligenteco-leciono-13.
17La katedrulo estis informita la 15-an de Septembro, ke en Rimini la Ĝenerala Asembleo de AIS nomumis lin kaj Michele

Gazzola senatanoj, t.e. estraranoj de la Scienca Sektoro, por la periodo 2016-2019.
18Interesatoj kiuj scipovas legi la nederlandan – kaj/aŭ la anglan – konsultu la oficialan retejon: http://www.drongofestival.nl/.
19Temas pri poligloto kiu havas Jutuban kanalon nomatan The Linguistic Flow. La retejadreso de la video estas:

https://youtu.be/w4E_4cQ-wk8.
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Figuro 1: El la indekso de la revuo INDECS

diplomlaboraĵon pri la kialoj lerni
Esperanton hodiaŭ. Ŝi restis en
kontakto kun la katedrulo.20

Interese, almenaŭ dekono de
la interesatoj kiuj alproksimiĝis
al la budo (do plimalpli 30-40
homoj) jam paroletis Esperanton
danke al la reta kurso Duolingo,
la vera Esperanta furoraĵo de la
nuna jaro.21

La katedrulo prezentis la lin-
gvon kaj kulturon de Esperanto
rekte en la lingvo mem dum la
tielnomata ‘lingvoteraso’ (taalte-
rras). Temis pri loko kie regis-
tritaj asocioj aŭ institucioj povis
prezentis sian agadon en 15 mi-
nutoj. La evento estis filmita de
profesiulo kaj baldaŭ estos en-
metita en la Jutuba kanalo de Es-
peranto Nederland (vidu Figuron
?? en venonta paĝo).

Tviteraĵo pri Esperanto en la
Drongo-Festivalo 2015

La Tvitera konto de la Drongo-
festivalo retviteris informeron pri
la lingvoteraso, kiu atingis pe-
rrete preskaŭ mil interesatojn.
Fine, la katedrulo partoprenis

propravole en konkurso pri mult-
lingvaj poemoj en la festivalo
mem, kun simbola premio. Ni
atendu kaj esperu.

Aliaj informadaj agadoj
de F. GOBBO

NE ĈESAS la postefikoj de la
inaŭgura parolado. Eks-

studentino pri lingvistiko – nun
lingvistika kolegino ĉe la Univer-
sitato de Utreĥto – Sterre LEUF-
KENS, estas verkanta libron en la
nederlanda pri lingvoj, kiu supo-
zeble estos populara, kaj mencios
Esperanton eksplicite.22

La intervjuo fare de Tessel
RIJNEVELDSHOEK por la maga-
zino Writer’s Block, menciita en la
pasinta numero de ĉi-tiu bulteno
aperis en Junio.

La bulteno KAT-blad n-ro 107
nederlandlingve intervjuis la tri
studentinojn, kiuj kune ellaboris
la antikvan lingvon de la roman-
serio Eragon jam menciita en la
antaŭaj numeroj de L’ A’dama
Kat’ (vidu Figuron sube).

Papera versio de la inaŭgura pa-
rolado

Fine, la novaĵbulteno de la Fa-
kultato, Nwsbrf, iom malrapide
aperigis kolumnon pri la enhavo
de la inaŭgura parolado, en n-ro
179, Junio 2015 (Vidu Figuron
sube). Bonŝance la papera ver-
sio de la teksto – jam publikigita
rete antaŭ multaj monatoj – ape-
ris antaŭ la fino de Julio, tiel ke
la katedrulo povis disdoni ekzem-
plerojn al la tieaj interesatoj kaj
disponigi ĝin ĉe la libroservo.

Nwsbrf, n. 179, 06.2015 pri la
inaŭgura parolado

20 Ŝi decidis lerni la lingvon interrete por pretigi sian diplomlaboraĵon (profielwerkstuk, nederlande, pli precize por VWO) kaj flue
parolis, malgraŭ ke ŝi neniam renkontis Esperanto-parolanton realmonde antaŭ la Drongo-festivalo!

21Vidu la retejadreson: https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online. Je la tago 12 oktobro 2015, la lern-
antoj estis 160 mil, certe la plej granda klaso de Esperanto-lernantoj en la tuta historio!

22La universitata retejo de ŝi estas: http://www.uu.nl/gw/medewerkers/SCLeufkens. Ŝi ankaŭ aŭtoras lingvoblogon (taalblog)
en la nederlanda kiu estas sufiĉe populara en la lando: http://milfje.blogspot.nl/.
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Figuro 2: Du momentoj de la Drongo-festivalo
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Figuro 3: La afiŝo prezentita en la UK kune kun Irene Caligaris
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Figuro 4: Fantastaj lingvoj: la vespero pri Tolkien kaj intervjuo pri Eragon
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