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Intervjuo kun Ilona Koutny 
Radioprelego de Claude GACOND, SRI 601, 1975.04.16 & 19 

  

  

Cl.- Parolas sinjoro Claude Gacond kun fraŭlino Ilona Koutny. 

 

Antaŭ tri jaroj, kiam doktoro István Szerdahelyi, kiu instruas esperanton en la Universitato de 

Budapeŝto, vizitis en La Chaux-de-Fonds la interlinvistikan fakon de la urba biblioteko, li 

esprimis la deziron, ke unu el liaj studentoj havu foje la eblecon labori dum iu tempo en 

CDELI. La urbo La Chaux-de-Fonds respondis invitante studenton, kaj estas fraŭlino Ilona 

Koutny, kiu havas la honoron tiel efektivigi la unuan laborrestadon en CDELI. Ni profitas ŝin 

intervjui.  

 

Fraŭlino Ilona Koutny vi alvenis en La Chaux-de-Fonds komence de februaro. Ĉu vi povas 

priskribi la laboron, kiun vi efektivigas en CDELI ? 

 

Ilona Koutny.- (Bedaŭrinde mankas registraĵo de la respondoj de Ilona Koutny.) 

 

Cl.- CDELI, kiel la plimulto de la esperantaj aŭ interlinvistikaj institucioj, ankoraŭ troviĝas en 

pionira laborperiodo. Ĝi ne jam posedas propran oficejon. Ĉu vi povas priskribi ka nunan 

laborsituacion ? 

 

I.-  

 

Cl.- Ĉu apud tiu sufiĉe streĉa okupo vi trovas la tempon trarigardi la dokumentaron kaj 

arkivojn de CDELI kaj ĉu vi opinias, ke ili povas prezenti iun intereson por studentoj ? 

 

I.-  

 

Cl.- Ĉu vi opinias, ke speco de ĝemeliĝo inter la interlingvistika fako CDELI de la Biblioteko 

de la Urbo La Chaux-de-Fonds kaj la Esperanto-Fako de via Universitato estas dezirinda, kaj 

tiam kiel vi vidas la aferon ? 

 

I.- 

 

Cl.- Tutcerte vi ne estis sen kontaktoj kun bibliotekaj kolegoj kaj ankaŭ kun esperantistoj. Ĉu 

tiel vi havis la okazon konatiĝi kun pluraj personoj kaj kun la regiono ? 

 

I.- 

 

Cl.- La venontan semajnon ni aŭdos vin paroli pri viaj studoj en la Universitato de Budepeŝto. 

La ebleco pristudi esperanton dum kvar jaroj en la kadro de Universitato ne estas ofta. Pro tio 

ni estas certaj, ke viaj rakontoj interesos niajn geaŭantojn. 

 

Vi aŭdis prelegon el Svislando. Claude Gacond intervjuis la studentinon Ilona Koutny. Ĝis 

reaŭdo ! 
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