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1 Enkonduke
1.1 Rolo de scienco

● rolo de scienco k tekniko kreskas

● influo de ekspertizoj al politikaj decidoj

● sciencistoj pri la lingva problemo:

- neniu intereso

- ne ekzistas problemo (la angla…)

- negative pri planlingvoj

- neútrale pri planlingvoj

- pozitive - pasive

- pozitive - aktive
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1.2 Utilo de scienco por la Eo-komunumo

●   apliko de Eo en scienco k tekniko
→ (praktika utilo, faka lingvo,      demonstro de 
potenciala utilo)
→ ISAE, KAEST, TAKE…Interreto…

●   studo pri la lingva problemo k Eo
 → interlingvistiko (inkl. lingvopolitiko)
     esperantologio

●   klerigho per Eo
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1.3 Funkcianta scienca agado – 

   eventualaj efikoj

  ● veko de intereso pri  problemo k Eo

  ● malkonstruo de antaújughoj

  ● aktivigo de fakuloj

  ● gajno de influhavuloj en la scienca

k politika medioj

     ● amasigo de faka materialo (bibliotekoj)

  ● malfermo de pordoj: redakcioj, 
eldonejoj, universitatoj

  ● plialtigo de la prestigho de Eo-asocio
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1.4 Kio estas/estu interlingvistiko?

1.4.1 Ghenerala k speciala interlingvistiko

 ● Ghenerala interlingvistiko (largha difino):
 internacia lingvo-komunikado kaj ties
 optimumigo (inkl. lingvopolitiko)

● Speciala interlingvistiko (mallargha difino):
planlingvistiko, scienco pri planlingvoj 

    ● ● subbrancho: esperantologio
                  (*Volapukologio *Ido-logio, *Interlingua- 

logio ??)
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1.4.2   Teoria kaj aplika interlingvistiko

Teoria interlingvistiko:

(historia, scienc-tradicia, interdisciplina, kogna, filozofia, 
informadika…aspektoj, lingvo k pensado, teorio de 
lingvoplanado/-konstruado, planlingvo k kulturo, 
planlingva interkultura komunikado ktp.)

Aplika interlingvistiko:

(rolo de interlingvistikaj ekkonoj por
didaktiko [propedeútiko], mashintradu-
kado, informadiko, terminologio-scienco ktp.)
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1.5 Kie estas niaj fakuloj ?

- ekzistantaj prestighaj fakuloj – pasivaj

- ekzistantaj prestighaj fakuloj – aktivaj 

- novuloj: finstudintoj, doktorighintoj

- studentoj (perspektivhavaj)

  fakuloj kaj „fakuloj“
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1.6 Diversaj vojoj kondukas al Romo…

- establitaj en universitatoj: Budapeshto (ghis 
2009), Amsterdamo, Poznano…

- prelegaroj en universitatoj: Berlino, Poznano, 
Stokholmo,Tartu, Torino, Zagrebo…

- aktivadoj chirkaú bibliotekoj (CDELI, IEMW 
[Vieno], KCO [La Chaux-de-Fonds]…)

- landaj Eo-Asocioj: Itala Esperanto-Federacio…

- landaj interlingvistikaj societoj: GIL, Estona 

   Interlingvistika Societo…
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2 La baza ideo de GIL
- utiligi la spertojn (Evgenij Bokarev-Magomet Isaev, 

         Aleksandr  Dulichenko,Tadeus Ejsmont, Arthur   
         Bormann, István Szerdahely, Florian Ignat
         Bociort, Humphrey Tonkin/CED)   → GDREA

- engaghi fakulojn, doni aktivejon al ili, (klerigi/klerighi) 
  prelegi, publikigi, informadi k.s.), teni ilin che ni en 

         taúga medio

- helpi la formadon de novaj fakuloj

- kontribui al la evoluigo de i-ko k esp-io

- konatigi la fakojn en la scienca medio

- doni kontribuon al la internacia agado (CED..)

→fondita 6.4.1991 de 14 orientgermanoj
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3 Bazaj faktoj pri GIL
3.1 Statutaj celoj

(a)  disvastigi interlingvistikajn sciojn kaj instigi resp. subteni esploradon 
kaj instruadon ĉi-kampe,

(b) subteni nacian kaj internacian kunlaboron de interlingvistoj,

(c) koncentri sian fakan agadon al jenaj ĉefaj kampoj:
      •  internacia lingva komunikado,
      •  planlingvistiko,
      •  esperantologio,
      •  instruado de Esperanto kaj interlingvistiko en    universitatoj 

kaj altlernejoj

(d) organizi sciencajn aranĝojn, iniciati prelegojn kaj publikajn diskutojn,

(e) kunlabori kun interesataj sciencaj instancoj kaj organizaĵoj.
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3.2 Membrigho kaj membroj

- pri membrigho de fake interesitaj personoj 
           decidas la Estraro (statuto)

- aktuale 80 membroj, 24 el negermanaj
  devenlandoj:

           Aústrio (2), Chehhio (2), Chinio (1)
  Estonio (1), Finnlando (1), Grekio (1),
  Hispanio (1), Hungario (2), Irlando (1),
  Italio (1), Japanio (2), Kroatio (2),
  Luksemburgio (1), Nederlando (3),
  Rusio (1), Svedio (2)= 30 %.
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3.3 Lingva reghimo

- neniu statuta regulo
- principe la germana
- esceptoj (Esperanto, Ido, Interlingua, Rusa)

3.4 Loko de Esperanto

- planlingve neútrala
- la realeco devigas: Eo en la fokuso 
- malferma por chiu ajn scienca kritiko
- kontraú altruda esperantisma     propagando
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4 Chefa agado de GIL
4.1  La faka bulteno „Interlinguistische 
       Informationen“
     - 1/1992 – 76-77 (3-4/2010): ch. 1300 p.

        Enhavo:
- agado de GIL
- i-kaj aranghoj en kaj ekster Germanio
- universitatoj k universitataj laborajhoj
- bibliotekoj, katalogoj, bibliografioj
- novaj publikigajhoj (revuoj, libroj, artikoloj)
- interlingvistiko en la Interreto
- recenzoj, eseetoj, nekrologoj

   → al la membroj, div. sciencistoj, bibliotekoj, arkivoj
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4.2  Konferencoj

4.2.1  Konferencoj -  teknike

        -  2010: la 20a konferenco
- 30-40 partoprenantoj
- vendrede vespere - dimanche tagmeze
- jara membro-kunveno (statuto)
- kadra temo
- video-registrado ekde la 16-a konferenco
- libroservo
- chio en unu domo
- prezo: ch. 100 €
- senpaga por studentoj
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4.2.2 Konferencoj -  Enhavo

Ofte: „interlingvistikaj aspektoj de…“

- eúropa lingvo-politiko

- lingvistiko

- scienco de tradukado k interpretado

- socio kaj kulturo

- lingvo-inventado

- lingvoj en sociaj utopioj kaj sciencfikcio 

- strukturo de planlingvoj 
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- historio

- planlingvoj kompare al etnaj lingvoj
- esperantologio (lingvo k lingvo-komunumo)

- elektronikaj medioj

- bibliotekoj kaj arkivoj

- rolo de personoj en la historio de planlingvoj

Pritraktitaj planlingvaj projektoj kaj –lingvoj:

- Volapuko, Esperanto, Esperantidoj, Ido, Interlingue, 
Interlingua, Novial, Klingona, Tengwar (Tolkien), KOD, 
Slovio, Toki Pona…
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4.2.3   Konferencoj – la kadraj temoj

Kadra temo, tamen ch. 30 -40 % aliaj temoj.

(1) Fonda kunveno (Orienta Berlino, 6.4.1991)

(2) “Interlingvistikaj aspektoj de la eŭropa lingvopolitiko” 
(1992)

(3) “Lingvistiko kaj interlingvistiko” (1993)

(4) “Esperantologio” (1994)
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(5)  „Tradukado kaj interpretado en planlingvoj“ (1995)  

(6)  „Terminologi-sciencaj aspektoj de interlingvistiko“ (1996)  

(7) „Soci-kulturaj aspektoj de planlingvoj“ (1997)

(8) „Interlingvistiko kaj leksikografio“ (1998)  

(9)  „Lingvo-politiko por Eŭropo“ (1999)  (kun div. neesp. 
lingvistoj, i.a. Kostomarov) 

(10)“Pri la strukturo de planlingvoj“ (2000)  

(11)“Planlingvoj kaj iliaj komunumoj“ (2001)  

(12)“Planlingvoj kaj elektronikaj medioj“ (2002)  
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(13) „Lingvo-inventado – lingvo-planado – planlingvoj“  
(2003)  

(14) „Internaciaj planlingvoj – evoluo kaj komparo“  (2004) 

(15) „Lingvo-politiko kaj lingvo-kulturo“ (2005) 

(16) „Esperanto – kiel el projekto fariĝis lingvo“ (2006)  

(17) „Planlingvaj bibliotekoj kaj arkivoj“ (2007)  

(18) „Esperanto kaj aliaj lingvoj en komparo“ (2008)

(19) „La rolo de personoj en la historio de planlingvoj“ (2009)

(20) „Lingvo-inventado kaj ties celoj“ (2010)
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4.2.4    Konferencoj – la aktoj

- aktoj ekde la 5-a konferenco 

- ghis 19-a GIL- konferenco = 15 volumoj + 2 ekstraj vol.
(Wilhelm Ostwald, Eugen Wüster)

-  redaktoroj: Ulrich Becker, Detlev Blanke, Sabine Fiedler,
          Fritz Wollenberg

- 67 diversaj aútoroj (inter ili 23 negermanoj)

- 170 tekstoj

- sume: 2400 p.

- disvastigo: membroj, bibliotekoj, diversaj lingvistoj,

-    librovendejoj (laú mendoj), individuoj

- eldonkvanto: 140 – 160 , amplekso: inter 160 – 200 p.

-    prezo: 10 – 15 EUR
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4.3 Eksteraj kontaktoj, rilatoj, efikoj

- fojfoja partopreno de profesiaj lingvistoj

- kolokvo pri Wilhelm Ostwald (Humboldt-Univ. de 
Berlino, 1996)

- kunorganizado kaj partopreno en Eugen-Wüster-
konferenco 1998 (Vieno)

- du lingvo-politikaj konferencoj kun la „Societo pri 
subtenado de lingvistikaj esploroj“ (1999, 2005):

    rezulto: libro en la scienca eldonejo Peter Lang 
(Frankfurt/Main, 2 eldonoj, 2007, 2009)
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- partopreno en div. profesiaj lingvistikaj konferencoj 
(ekz. de Societo pri Aplika Lingvistiko, Gesellschaft 
für Angewandte Sprachwissenschaft, GAL)

- Mencio de GIL kaj ties materialoj en prestighaj 
lingvistikaj leksikonoj (Bußmann, Glück)

- Eniro de GIL-materialoj en monde gvidaj lingvistikaj 
bibliografioj (MLA [New York], Bibliography of 
Linguistic Literature [Frankfurt/M.], Linguistic 
Bibliography [Dodrecht-Boston-London]
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- mendo de GIL-materialoj flanke de lingvistikaj 
institutoj k librovendejoj

- peto de materialo flanke de doktorighontoj, studentoj 
ktp.

- intervjuoj por radio kaj televido

- ekspertizoj

- publikigoj en profesiaj lingvistikaj eldonajhoj

- sendado de GIL-materialoj al germanaj bibliotekoj

-  aliaj neesperantistaj kontaktoj
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4.4 Gvidado de GIL

Estraro (laú elektoj de 2009):

Prezidanto:     Dr. sc.phil. Detlev Blanke 
    (ĝis 2007: Humboldt-Universitato Berlin)

Vicprezidantino:       Prof. Dr. phil. habil.  Sabine Fiedler  
    (Universitato de Leipzig, Instituto por Anglistiko)

Trezoristo:    Dipl.-Ing. Horst Jasmann  (Berlin)

Estraranino    Dr. phil. habil. Cornelia Mannewitz   
                                (Universitato de Greifswald, Instituto por Slavistiko)

Estrarano:               PDoc. Dr. rer. medic., Dr. phil. Rudolf-Josef Fischer 
   (Universitato de Münster, Instituto por Ghen. Lingvistiko)

Administra informilo: ghis fino de 2010: 45 eldonoj

Financado: Membro-kotizoj, konferencoj, mondonacoj
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5 Konklude

- Scienco malmulte efikas se oni ne 
     organizas ghin.

- Necesas modernigi GIL kaj adapti al la 
     daúre shanghighantaj kondichoj (i.a. Internet)

 -   GIL: Chu modelo por aliaj landoj,    
      adaptenda al ties kondichoj?
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• Dankon!


