“La Amsterdama Rondo”
kunvenoj de esperantistoj - ĉiun duan dimanĉon en la monato
Kunvenejo: Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3 – 5, 1012 HT Amsterdam.
Organizanto:laamsterdamarondo@gmail.com. 020-6946 073 (Peter) aŭ 023 5242 643 (Bert)
I N V I T O AL K U N V E N O D E LA AM S T E R DAMA R O N D O
je dimanĉo, la 17a de marto, en Hotel De Koopermoolen
Komenciĝo je la 13a horo. Fino ĉirkaŭ la 15a horo
ATENTU PRI LA NOVA KOMENCA HORO: 13A!!
LA AMSTERDAMA KATEDRO POST KVIN JAROJ: NUNTEMPAJ VOJOJ AL
INTERLINGVISTIKO
Federico Gobbo parolas: La 1an de Februaro 2014 la Universitato de Amsterdamo bonvole akceptis
mian novan statuson kiel kadetrulon de Interlingvistiko kaj Esperanto. Temas pri partatempa
profesoriĝo sponsorigita de la Esperanto-Movado, aparte de UEA kaj Esperanto Nederland. La dua
jarkvina periodo komenciĝis la 1an de Februaro 2019, do estas bona momento por retrorigardi al la
unua jarkvina periodo. Jen do la demando: Kio bolas en la kaldrono de Interlingvistiko en la lastaj
10 jaroj? Kiamaniere la Amsterdama katedro kontribuas al la antaŭenigo de la fakaj esploroj, en la
ĉeffako Interlingvistiko kaj en ĝia ĉefa subfako, Esperantologio? La katedrulo klarigos la situacion
dum prelego celita al nefakuloj sed interesatoj al la temo. La enhavo estas aktualigo de simila
prelego donita dum la Landa Kongreso 2018 kiu okazis en Seatlo, Usono
DE AMSTERDAMSE LEERSTOEL NA VIJF JAAR: ACTUELE WEGEN NAAR
INTERLINGUÏSTIEK
Federico Gobbo spreekt: op 1 februari 2014 heeft de Universiteit van Amsterdam welwillend mijn
nieuwe status aanvaard als hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto. Het betreft een deeltijd
professoraat dat gesponsord wordt door de Esperantobeweging, in het bijzonder UEA en Esperanto
Nederland. De tweede periode van vijf jaar is begonnen op 1 februari 2019, dus is het een goed
moment om terug te kijken op de eerste periode van vijf jaar. De vraag is dus: Wat kookt er in de
ketel van de interlinguïstiek in de laatste tien jaar? Op welke manier draagt de Amsterdamse
leerstoel bij aan de voortgang van het onderzoek, in het hoofdvak Interlinguïstiek en het
voornaamste subvak Esperantologie? De leerstoelbekleder zal de situatie verduidelijken tijdens een
lezing voor niet-vakmensen, maar geïnteresseerden in het onderwerp. De inhoud is een actualisering
van een vergelijkbare lezing gehouden tijdens het landelijk Congres 2018 dat in Seattle, VS, is
gehouden.
De bijeenkomst vindt plaats in Hotel De Koopermoolen, Warmoesstraat 3-5, 1012 HT Amsterdam.
Hoe te bereiken? Vanaf het Centraal Station-westzijde: ga naar het Victoria-hotel (prins
Hendrikkade), steek de tramrails van het Damrak over, ga de Nieuwe Brugsteeg in. Aan uw
rechterhand vindt u de Warmoesstraat.
Vanaf het Centraal Station-oostzijde: loop naar de St. Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade), ga naar
rechts tot aan de St. Olofssteeg. Ga dit straatje door. Het verlengde is de Warmoesstraat.
Wat kost het? U betaalt uw eigen consumpties. Koffie, thee, drankjes, lichte maaltijden – de prijzen
liggen op een gemiddeld niveau van de horeca.
Een nieuwe brochure voor mensen die wat meer over Esperanto en vertalingen uit Esperantoboeken willen lezen is te vinden via:
https://www.esperanto-nederland.nl/ned/informatie/pdf/Esperanto%20zwart%20op%20wit.pdf
Fine de julio okazos en Lahti Finnlando kaj UK kaj IIK (internacia infano-adoleskanta kongreseto).

Meer info via: http://bertosch.free.fr/iik2019/

