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Laŭ la Larousse-vortaro: lingvo estas la kapablo, observata ĉe ĉiuj homoj, esprimi siajn 

pensojn kaj komuniki per sistemo de voĉaj kaj eble grafikaj signoj (lingvo). Kaj ĝuste la 

lingvo, la manifestiĝo de ĉi tiu fakultato estas akirita,  permesas al ni komuniki kaj esprimi 

niajn pensojn.  

 

Estas la plenkreskuloj, kiuj ĉirkaŭas la infanon, privilegie siajn gepatrojn, kiuj instruas la 

infanojn la lingvon kaj ĝi estas rondo, kiu ĉiam moviĝas. Gepatroj parolas kaj infanoj 

absorbas la tutan riĉecon, kiun lingvo havas. Esperanto estas artefarita lingvo/konstruita por 

servi kiel helplingvo pro ĝia relativa facileco de lernado. En la komunumo de Esperanto-

parolantoj la fenomeno de denaskaj parolantoj nomata "denaskuloj" estas realaĵo kiu 

ekzistas delonge. 

 

Malgraŭ ĉi tiu realaĵo, malmultaj studoj traktas ĉi tiun temon kaj la korpuso ne abundas. Unu 

el la kialoj de la manko de intereso de lingvistoj estas tiu fakto, ke la lingvo ne estas 

konsiderata kiel "natura" kaj ke la parolantoj estas tre malmultaj. Ni devas aldoni la fakton, 

ke la denaskula fenomeno okazas en multaj lokoj tra la mondo malproksime de la aliaj, kio 

faras la datuman kolektadon tre malfacila tasko. 

 

La esplorado celas kolekti datumojn de fidindaj fontoj por krei ĝisdatan korpuson, kiu 

permesos al ni kaj aliaj esploristoj kompreni, malkovri kaj analizi, kiajn procezojn faras 

infanoj dum la akiro de esperanto kiel unua lingvo. Alia grava demando, kiu ekestas 

pensante pri lingva akiro, estas: kiuj estas la diferencoj kaj similecoj de la procezoj implikitaj 

en la akiro de esperanto kaj aliaj naturaj lingvoj? Ĉu oni povas diri, ke la procezo de akirado 

de Esperanto kiel unua lingvo similas al tiu de naturaj lingvoj? 

 

Unu el la hipotezoj, kiujn ni havas, estas, ke esperanto havas pli da similecoj ol diferencoj en 

la procezoj pri lingva akiro kaj tio malfermas novan studfakon, kiu povus konduki nin al nova 

scio kaj pli bona kompreno de la akiraj procezoj. Corsetti, Pinto kaj Tolomeo (2004) skribis 



pri la superreguliga procezo ĉeestanta en naturaj lingvoj kaj, danke al la korpuso kun kiu ili 

laboris, trovis ĝin ankaŭ ĉe infanoj parolantaj esperanton kiel unuan lingvon. 

Por konstrui la korpuson ni devas kontakti familiojn pretajn sperti periodajn intervjuojn kaj 

registradojn, por ke ni povu analizi la agojn kaj paroladojn de la infanoj. Ĉi tio estas unu el la 

plej malfacilaj aferoj pro geografiaj limoj, sed per teknologio eblas solvi. Danke al la 

videoregistrado ni povos analizi la gestojn de la infanoj (senvorta lingvo) kaj la vortojn, kiujn 

ili uzas (parola lingvo) dum komunikado kun la gepatroj. Ĉi tiu korpuso permesos al 

esploristoj trovi fidindajn datumojn, kiam ili volas labori kun esperanto en la kampo de 

lingva akiro.  

 

La esplorado estos farita de Patrick Gonzalo Cordova, sub la direkto de Tiphanie Bertin, 

Universitata lektoro - Universitato Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Ĉi tiu ligilo provizos pli da 

informoj pri Tiphanie Bertin. 

 

Patrick Gonzalo Cordova, 32 jaroj. Diplomiĝis pri Tradukado kaj Interpretado de la Katolika 

Universitato de Santos. Liaj interesataj esploraj kampoj estas tradukado, interpretado kaj 

akirado de lingvoj. Lia bakalaŭra disertaĵo estis: "Brazila Portugala naza / ã / akirado  de 

peruaj Tradukado kaj Interpretado studentoj" kaj ricevis honoran gradon (10 /10).   

http://www.univ-paris3.fr/bertin-tiphanie-348702.kjsp?RH=1484230150048

