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La Amsterdama Katedro estas kvarmonata retbulteno, kiu informas pri ĉiuj agadoj, rekte
ligitaj al la speciala katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de
Amsterdamo (UvA). Por la estraroj de Internacia Esperanto-Instituto (IEI) kaj de la LA de
UEA Esperanto Nederland ĝi estas kvazaŭ perioda raporto pri la stato de institucio, kiun ili
kune financas. La bulteno direktas sin al ĉiuj interesitoj en la Esperanto-movado, kiuj trovu en
la enhavo stimulon por diskonigi la ekziston kaj la rolon de la katedro, kaj ideojn por sia
propra informado pri Esperanto. Ĉi tiu dokumento estis aktualigita la 4an de majo 2012
kompare kun la versio de la 27a de januaro 2012.

Instruado de Esperanto
La 7an de februaro komenciĝis la duasemestra kurso de Esperanto, al kiu definitive aliĝis 22
studentoj. La jam kutimaj lerniloj estas la nederlandlingva versio de la rekta metodo de Stano
Marček, la helplibreto Poŝamiko kaj la nederlanda-Esperanta vortaro de De Smedt. Krome,
por la unua fojo la studentoj disponas pri okdekpaĝa akompana kurslibro, verkita de WJ, kiu
enfokusigas kelkajn malfacilaĵojn de la Esperanta gramatiko kaj priskribas la vortstrukturon
laŭ la principoj de la Funkcia Diskurs-Gramatiko (vidu pri tiu ĉi kurslibro ankaŭ la informon
en la rubriko Aktualaĵoj). La fina ekzameno de tiu ĉi kurso estas planata je la 29a de majo.

Instruado pri interlingvistiko kaj Esperanto en 2012-13
En la studjaro 2012-13 estos enkondukita por la unua fojo nova semestroaranĝo, kiu konsistos
el tri periodoj de du diversaj daŭroj, anstataŭ la ĝisnunaj du samdaŭraj. Sekve, en multaj kazoj
ŝanĝiĝas la daŭro kaj la intensiveco de kursoj, kaj devis esti trovita konvena kombineblo de
pluraj kursoj. Konsekvence de ĉio ĉi pli aŭ malpli valoriĝas la kredito, akirebla per tiu au alia
ekzameno.
En la kazo de la du kursoj pri interlingvistiko kaj Esperanto okazos la jenaj ŝanĝoj kompare
kun la situacio de la lastaj kvin jaroj. Interlingvistiko restos en la unua semestro kaj Esperanto
restos en la dua. Ambaŭ kursoj estos instruataj dum la unua parto de la koncerna semestro
(anstataŭ tutsemestre), ambaŭ dufoje ĉiusemajne (anstataŭ unufoje), sed kun sume po 28
instruhoroj en ĉiu kurso anstataŭ 42. La kredito de ambaŭ kursoj malaltiĝas de 10 al 6.
Ĉar 10-poentaj kursoj malaperas favore al 6- kaj 12-poentaj, alternativo estus duobligo de la
nun planataj kursoj kaj dudekprocenta pliampleksigo de la ekzistantaj studmaterialoj, kio ne
estis realigebla en la mallonga tempo, kiu restas. Krome, por unu restanta jaro estas pli saĝe
trakti parton de la ekzistanta kaj elprovita materialo ol inventi ion novan. Tiun ĉi lastan taskon
ni prefere lasu al la nova katedrulo.
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La lasta kurso pri interlingvistiko sub mia respondeco okazos, do, de septembro al novembro
2012. La tiam uzota versio de la kurslibro estos identa al la pasintjara, escepte de ĉapitro pri la
eŭska lingvopolitiko, reenmetita pro sia statusplanada intereso por Esperanto. Kelkaj redaktaj
ŝanĝoj troviĝos en la antaŭparolo kaj en la disponebligo de librofina indekso, kiu ─ aldone al
la jamaj enhavtabelo kaj la listoj de tabeloj kaj figuroj ─ plie faciligos la traserĉon de la libro.

Aktualaĵoj


Intervjuo. Aperis kvarpaĝa intervjuo kun WJ pri ĉiaj Esperantaj temoj en la numero
4/2012 de la revuo Absint pri nederlandistiko de la Universitato de Amsterdamo. Kopio
de la teksto estas aldonita al tiu ĉi numero de la katedra novaĵletero.



Prelego en Liverpolo. La 25an de aprilo WJ faris la John Buchanan Memorial Lecture
en la universitato de Liverpolo. Per anglalingva prelego titolita Basque and Esperanto.
What we can learn from comparing the incomparable, WJ rememoris la esperantistonmecenaton John Buchanan, la esperantiston-lingviston William Collinson kaj la
eŭskologon Larry Trask, ĉiuj iam kaj iel ligitaj al la universitato de Liverpolo. Oni
esperas pri daŭrigo de kunlaboro inter Amsterdamo kaj Liverpolo post la katedraj
ŝanĝoj antaŭvidataj en 2013.



Postkopenhaga rezulto: Marácz/Jansen en lingvistika konferenco. De la 9a ĝis la 11
de majo 2012 okazos konferenco en Lunteren, organizata de la nederlanda asocio pri
aplikata lingvistiko Anéla. Ene de tiu konferenco okazos kolokvo pri Internacia Komunikado en Eŭropo. László Marácz, kvazaŭ daŭrigante sian kopenhagan sperton, prelegos
en tiu konferenco surbaze de artikolo, kiun li verkis kune kun WJ sub la titolo
Comparing ELF and Esperanto as a lingua franca for scientific communication.



Studvojaĝo. De la 22a ĝis la 24a de februaro WJ faris studvojaĝon al la arkivo de la
Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno por traesplori nombron da gramatikaj libroj kaj
jarkolektoj de malnovaj movadaj kaj fakaj revuoj. Subtenis kaj pagis la vojaĝon la
esplorcentro ACLC de la universitato, por kiu WJ faras apartan studon pri la travidebleco de la Esperanta gramatiko, t.e. pri la kongrueco inter la diversaj priskriboniveloj
de la lingvo, precipe la interpersona/pragmatika, la semantika kaj la morfosintaksa. La
konkreta studobjekto estis la lernfacileco de la refleksivo en Esperanto. Anglalingva
manuskripto titolita The learnability of the reflexive in Esperanto estas intertempe
submetita al la redaktoroj por publikigo en la interreta revuo Linguistics in Amsterdam.



Kongreso de EEU. La 18an de julio, WJ prelegos en la 9a Kongreso de Eŭropa
Esperanto-Unio en Galivo, Irlando, pri la temo La lernebleco de Esperanto, kiu
kombinos materialojn el Esperanto: a language made transparent? (jam aperinta en la
dua, speciala numero de volumo 4 de Linguistics in Amsterdam) kaj el la ĵus finita studo
pri la refleksivo.



La nederlandlingva kurslibro Inleiding in de Interlinguïstiek estos definitive ĝisdatigita
por la lasta kurso pri interlingvistiko, kiu komenciĝos en septembro 2012. Post livero de
la manuskripto al la universitata reteldonejo, antaŭvideble en julio, ĝi estos disponigita
ankaŭ al www.edukado.net por enretigo kaj liberigo al senpaga konsultado kaj elŝutado.



La nederlandlingva kurslibro Esperanto, kiu akompanas la materialojn uzatajn en la
Esperanto-kursoj, bezonas sian definitivigon antaŭ la komenco de la lasta kurso en
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februaro 2013. La manuskripto devos esti liverita al la universitata reteldonejo en
decembro 2012. Paralela manuskripto iros sian vojon al www.edukado.net.

Publikigoj


Aperis mia ĉapitro ‘Separating semantics from syntax in Esperanto’ en la libro Multilingualism. Language, Power and Knowledge, redaktita de prof. Paolo Valore de la
universitato de Milano (Pisa, Edistudio, 2011).



Plurdekpaĝa manuskripto pri la (sen)kategorieco de la Esperantaj radikoj estis pozitive
juĝita de tri anonimaj provlegantoj de la fakrevuo Esperantologio/Esperanto Studies
(EES). La definitiva teksto, kun certa nombro da bonvenaj plibonigoj kaj klarigoj,
sugestitaj de la provlegantoj, estas akceptita por publikigo en la 6a kajero de EES kaj
daŭre atendas sian aperigon.



Pri kelkaj malfacilaĵoj en Esperanto estas la titolo de manuskripto, lastmomente petita
de kaj liverita al la redaktoro de Internacia Pedagogia Revuo (IPR) por ties unua numero
en 2012. La artikolo traktas la analizojn, kiujn mi faris, uzante respondilojn de
Esperanto-lingvotestoj, organizitaj en la malfruaj sesdekaj jaroj. La celo de tiu laboro
estis, trovi apogon por eventuala korelacio inter la plej oftaj eraroj farataj en la
Esperanta gramatiko kaj la ‘travidebleco’ ĝuste de tiuj gramatikeroj. La artikolo cedis
sian lokon al prioritata materialo kaj nun ŝajnas, ke ĝi aperos en la dua numero de IPR.

Estonteco de la katedro
La 1an de septembro 2013, okaze de la finiĝo de sia mandato, WJ forlasos la katedron. Internacia Esperanto-Instituto IEI, kiu estas la jura reprezentanto de la katedro, financata de ĝi
kune kun Esperanto Nederland (la landa asocio de UEA), anoncis per letero de la 8a de julio,
2011, ke ĉe la fino de la kuranta mandato ĝi ĉesos subteni la katedran agadon.
En novembro, la direktoro de CED interkonsiliĝis kun estraranoj de IEI pri la daŭrigeblo de la
katedro kaj interkonsentis pri pliprofundiga kunveno, kiu okazis la 10an de februaro en
CO/UEA. IEI, tamen, ne partoprenis en ĝi. La reprezentantoj de UEA anoncis, ke la asocio
pretas transpreni la respondecon por la katedro kaj la landa asocio Esperanto Nederland,
samkunvene, antaŭvidigis plialtigi sian kontribuon al la ĉiujara elspezo inter 2013 kaj 2018.
UEA kaj IEI per apartaj leteroj informis la universitaton pri siaj intencoj kaj ŝajnas, ke la
universitato inklinas akcepti la novan aranĝon. Restas malferma, en tiu ĉi momento, la
demando pri tio, kiu, nome de UEA, okupos la reprezentan postenon en la kuratoraro de la
katedro. Espereble la varbokampanjo por trovi novan katedrulon komenciĝos en septembro.

La tria novaĵletero de la kuranta jaro
estos numero (19) 3/2012 kaj aperos en septembro 2012, pli malpli koincide kun la komenco
de la kurso pri interlingvistiko.

Wim Jansen, la 4an de majo 2012
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