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CELOJ  DE LA KONFERENCO

1. Sekvi  diskuton  komencitan  dum  la  kvara 
Nitobe-Simpozio “Lingvopolitiko kaj la sekvoj 
por la pligrandiĝo de la Eŭropa Unio”, okazinta 
en Vilno la 30-an de julio ĝis la 1-a de aŭgusto 
2005 kaj kontribui al la plenumo de konferencaj 
konkludoj. 

2. Kontribui al  la  diskuto pri  dokumento “Novaj 
kadraj  strategioj  por  multlingveco”,  eldonita 
pere  de  la  Eŭropa  Komisio  la  24-an  de 
novembro 2005.

3. Kontinui  la  diskuton  pri  konkludoj  de  la 
“Brusela  deklaracio  pri  lingvoinstruado” 
eldonita   de  Eŭropa  Federacio  de  Naciaj 
Lingvaj Institutoj EFNIL la 25-an de novembro 
2005.

4. Diskuti la aranĝojn proponitajn de la deka kon-
ferenco de la Europa Komisiono “DG Interpre-
tation”  “Nova  strategio  por  multlingvismo”, 
okazinta en Bruselo la 10-an de marto 2006 kaj 
la konferenco de “CIUTI Forum” “Lingvoj en 
ŝanĝiĝanta  mondo  –  inter  lingvaj  rajtoj  kaj 
ekonomiaj postuloj”, okazinta en Ĝenevo la 24-
an  de  marto  2006.  La  reprezentantoj  de  V4-
ŝtatoj  estus kuraĝigitaj  formuli  konkludojn kaj 
rekomendojn akcepteblajn de ĉiuj kvar landoj, 
kiuj  prizorgus  la  kadron  por  iliaj  lingvo-
politikoj.

Pliaj informoj:

www.euractiv.sk ,    www.ais-sanmarino.org
http://eo.nitobe.info/bratislava, 
http://en.nitobe.info/bratislava

KONFERENCAJ PROGRAMO KAJ TEMOJ

23.11.2006
alvenoj
19.00 – solena malfermo

24.11.2006
Bloko 1:  Lingvoj de EU el la vidpunkto de kon-
cernatoj  kaj  nekoncernatoj :  kiel  oni  pridecidas 
kaj efektivigas la lingvopolitikon ?

Bloko  2:  Kiel  influas  tutmondiĝo,  eŭropiĝo  kaj  
disvastigo  de  la  Angla  al  la  statuso  de  naciaj  
lingvoj kaj nacia diverseco?

25.11.2006
Bloko  3:  Ĉu  la  internacia  lingva  komunikado 
povas profiti el opcio pri planlingvoj?

Bloko  4:  Formado  kaj  efektivigado  de  lingvo-
politiko en la V4-landoj kiel EU-membroj 

Lingvoj de la konferenco:
La ĉefaj laborlingvoj estos: la Slovaka kiel 

oficiala  lingvo  de  la  organizanta  lando,  la  Angla 
kiel  ĝenerale  akceptata  lingvo  de  la  internacia 
komunikado  kaj  Esperanto  kiel  ekzemplo  de 
neŭtrala  lingvo.  Dum  la  diskutaj  partoj  de  la 
konferenco  povos  ĉeestantoj  el  la  V4-landoj  uzi 
siajn  naciajn  lingvojn.  Bazaj  dokumentoj  estoj 
kunlabore kun la Nitobe-centro tradukitaj en ĉiujn 
lingvojn de la partoprenontaj landoj.

ORGANIZANTO DE LA KONFERENCO

KONFERENCA KOMITATO

doc. PhDr. Slavomír Ondrejovič, CSc. 
doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD. (OProf. AIS)
prof. Dr. Humphrey Tonkin

KUNORGANIZANTOJ DE LA KONFRENCO

• Internacia Visegrada Fonduso

• Registara Oficejo de la Slovaka Republiko
• Ministerio de Eksterlandaj Aferoj de la 

Slovaka Republiko
• Delegacio de la Eŭropa Komisiono en la 

Slovaka Republiko 
• Informoficejo de la Eŭropa Parlamento en la 

Slovaka Republiko
• Asocio pri Slovaka Eksterlanda Politiko tra 

la Nacia Konvencio pri EU 
• AIS-San Marino & Deutschland, Slovaka 

AIS
Visegrad-partneroj :

• Lingvistika Instituo de Interlingvistikaj 
Studoj, Adam Mickiewicz Universitato 
Poznano 

• Instituto pri Politikaj Studoj de la Karla 
Universitato Prago 

• Lingvistika Instituto de la Hungara 
Akademio de Sciencoj 

• Agentejo KAVA – PECH 

http://en.nitobe.info/bratislava
http://eo.nitobe.info/bratislava
http://www.euractiv.sk/
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