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IPR - hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ
(prelego de Jozefo Németh por VEKI-3 en 2022)



Antaŭaĵoj de la nuna IPR

Pli-malpli veras, ke estas tri epokoj antaŭ la nuna. 

Unu ebla klasifiko aperas en la diplomlaboraĵo de Gabriella Horváth (HU)

1. 1908-1912 – eld.: Internacia Asocio de Instruistoj (I.A.I.)

2. 1922-1933 – eld.: Internacia Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj
(T.A.G.E.)

3. 1939-1959 – pluevoluigo de pli frua franca eldonaĵo

La fino de la unuaj du periodoj certe malĝustas.



Antaŭaĵoj de la nuna IPR

Unua periodo: 1908-

Eldonis: 

Internacia Asocio de Instruistoj

Mi trovis en la reto seriojn ĝis la jaro 1922.



Antaŭaĵoj de la nuna IPR

Dua periodo: 1922-1939

Eldonis: T.A.G.E.

Komence: La Novaj Tempoj (por francoj)

Ekde 1927 la nomo estas IPR.



Antaŭaĵoj de la nuna IPR

La lasta numero, kiun mi trovis en 
la dua periodo (1939).



Antaŭaĵoj de la nuna IPR

Tria periodo: 1939-1959
denove franca iniciato, 

Sub diversaj nomoj.

En 1958 IPR iĝis la organo de ILEI, kaj
unu jaron poste ĝi ĉesis funkcii.



La unua numero de la nuna serio
el 1970 

Pri la aperigo decidis la Komitato
de ILEI en Helsinki (en 1969).

Redaktoro: Helmut 
Sonnabend
(vicprez. de ILEI )



IPR 1973-1974

Redaktoro:

Reinhard HAUPENTHAL



1975/2 – 1978

Redaktoro (denove): 

Helmut SONNABEND (prezidanto)

1974/3 – 1975/1

Redaktoro: 
Gaston TURIN (vicsekretario)



la faka redaktoro

Helmut SONNABEND 

la teknika redaktoro Bruĉjo KASINI

1979-1985 (du redaktoroj: SONNABEND, KASINI)



1986-1987 (István SZERDAHELYI)

• Redakta komitato kun gvido de 
István SZERDAHELYI

• Noto: Ekde tiam la revuo
redaktiĝas en Hungario.



1987-1989 (István ERTL)

Ekde komenco de 1987.

Li estas disĉiplo de István 
Szerdahelyi. 

En la sama jaro Szerdahelyi 
forpasis.



1990-1994 (Stefan MACGILL)

Stefan MACGILL – teknika
redaktanto, vicredaktoro, 
redaktoro

Noto: 

li dufoje estis prezidanto de ILEI, 
kaj multe helpis la redaktadon



1991-1994 (Márta KOVÁCS)

• Teknika redaktanto (1991-1994)

• Redaktoro (1992-1994)



1995- (József NÉMETH)

Redaktoro ekde la jaro 1995.

Ekde tiam (ĝis IPR 2022/2) aperis: 

• 110 numeroj

• 4712 paĝoj

1995-2008/2: 160 paĝoj jare

2008/3- : 176 paĝoj jare.



Miaj forpasintaj kunredakcianoj ekde 1995



Kelkaj kunredaktantoj de mia komenca periodo

Katalin SMIDÉLIUSZ (Kováts) –
vicredaktoro inter 1995 kaj 2005

Helpantoj inter 1995 kaj 2007

Géza Kurucz (HU), Stefan MacGill
(HU), Mónika Molnár (HU), 
Françoise Noireau (FR), Atilio
Orellana Rojas (AR), Jennifer
Bishop (AU), Viŝnja Brankoviĉ (SI), 
Birke Dockhorn (DE), Bill Maxey
(US), Sophie Mensen (NL), 
Radojica Petroviĉ (RS), Raita
Pyhälä (FI), S.P. Smits (NL), Blazio
Vaha (HU), Iwona Kocięba (PL).



Kunredakcianoj lastatempaj

Luigia OBERRAUCH MADELLA – el Italio
(2004- )

Rob MOERBEEK – el Nederlando
(2006- )



Kunredakcianoj lastatempaj

Luiza CAROL – el Israelo

(2008-2020 )

Mireille GROSJEAN – el Svislando

(2013- )



Kunredakcianoj inter 2007 kaj 2022

Ahmad Reza MAMDUHI

– el Irano (2020- )

Stano MARČEK – teknika helpanto

el Slovakio (2017- )



Presejoj, formato
1970-1973: presejo en Nürnberg (DE) 1973-1975: presejo en Rotterdam (NL) 



Presejoj, formato
1975-85: presejoj en Pizo poste en 
Massarosa (Italio)

1986-1998: presejo en Antverpeno (Belgio) 



1998/2-2002: presejo en Antverpeno (BE) 
– nova grafikaĵo

2003-2008: presejo en Antverpeno (BE) 
– fotoj titolpaĝe



2009-2015/2: presejo en Antverpeno (BE) 
– koloraj kovriloj

2015/3-2017/1: presejo en Antverpeno (BE) 
– plenkolora revuo



2017/2 - 2022: presejo en Martin (Slovakio)



Redakcia laboro nuntempa
• Kolektado de materialoj (helpas: Mireille GROSJEAN)

• Redakciaj decidoj: helpas la Prezidanto

• Unua provleganto: Jozefo NÉMETH

• Dua provleganto: Luigia Oberrauch MADELLA

• Tria provleganto: Ahmad Reza MAMDUHI

• Lasta provleganto: Rob MOERBEEK

• Lasta kontrolo: la estraro de ILEI

• Verda lumo: la Prezidanto

• Antaŭpreparo por presado: Stano MARĈEK



Enhavo: du ĉefaj funkcioj de nia organo

1) Informa: IPR estas la ĉefa kunligilo de la membraro

- informado pri la asociaj eventoj, 

- Informado pri la instruista agado en diversaj landoj

- informado pri ĉio, kio gravas por instruistoj

2) Faka: IPR estas la plej grava pedagogia fakrevuo en Esperanto

Laŭeble en ĉiu numero ni aperigas fakan sciencan ĉefartikolon. 

Scienca Komitato ekde 2006. Se al la redakcio venas duba artikolo, ni 
petas la opinion de la Scienca Komitato. 

Fakte – krom kelkaj esceptoj – ni aperigas ĉion, kion ni ricevas.



Ĉu organo de ILEI aŭ organo de instruistoj?
AMBAŬ

• Ĉiu internacia asocio bezonas organon, kiu kunligas la 
membrojn. SED:

• ILEI = Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ne EO-instr.)

• IPR = Internacia Pedagogia Revuo (ne ILEI-revuo)



Ĉu organo de ILEI aŭ organo de instruistoj?

Pri ILEI: 
14 artikoloj

(23%)

Pri ceteraj temoj: 
48 artikoloj

(77%)

Proporcio de temoj laŭnombre
en la lastaj 4 numeroj

artikoloj pri ILEI en la lastaj 4 numeroj ceteraj temoj

Pri ILEI: 
34 paĝoj 

(23%)
Pri ceteraj temoj: 

114 paĝoj 
(77%)

Proporcio de temoj laŭpaĝe
en la lastaj 4 numeroj

paĝoj pri ILEI en la lastaj 4 numeroj

paĝoj pri ceteraj temoj



Ekzemploj de universitat-nivelaj ĉefartikoloj



Metodikaj materialoj



Informado pri Kongresoj kaj Simpozioj



Informado pri la Ligo mem



Informado pri la sekcioj



Informado ĝenerale pri pedagogiaj temoj



Estonto – pri la formato
Mi opinias, ke ni devas gardi la kvarfojan aperon papere kaj rete.

En la kazo de IPR 2022/2 dissendiĝis: 

336 paperaj ekzempleroj (145 senpage: DM, HM, bibliotekoj, funkciuloj)

221 retaj ekzempleroj (86 senpage)

Evidente, oni bezonas ankaŭ la paperan version.

Bone kalkulita kotizo + taŭga presmetodo: oni ne havas deficiton.



Estonto – pri la enhavo

IPR estas la asocia organo de ILEI.

La redakcio aperigas temojn kaj artikolojn, kiujn la membraro (kaj la 
estraro volas vidi en la revuo)

Oni devas trovi bonan proporcion inter la du funkcioj:

- La revuo estu sufiĉe faka kaj scienca, sed ne tro seka.

- La revuo estu sufiĉe informa, la membroj uzu ĝin por informi la 
kunmembrojn kaj informiĝi pri la pedagogia mondo ĝenerale.



Retejo de IPR
La revuo havas propran retejon, kiun mi planas malfunkciigi.

Ĝin mi kreis per programo, kiu ne plu ekzistas, la retejo ne povas esti 
plukonstruata. Plano: 

1. Mi faros IPR-arkivon ene de la retejo de ILEI, kun la enhavo de la nuna
retejo (fragmentoj + enhavtabeloj de la unuaj 10 jaroj, plenaj numeroj
ekde 2004)

2. Post la eventuala enskanado de la jaroj inter 1970 kaj 2004, la arkivo de 
IPR estos kompleta.


