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?מה זה אספרנטו

.זו שפה

:מאפייניה העיקריים של אספרנטו

בינלאומית

קלה

אספרנטו שימושית בעיקר לתקשורת בין
דוברי שפות אם ,  אנשים מלאומים שונים

.שונות

בדרך כלל קל, הודות למבנה השפה
בהשוואה לשפות, מאד להשתלט עליה

.זרות לאומיות

חיה

ניטרלית

ת שיוויוני

אספרנטו מתפתחת וחיה כמו כל השפות
ואפשר להביע בה כל היבט של, בעולם

.המחשבה והרגש האנושיים

.היא איננה שייכת לעם או לארץ מסוימים

הוא חש, כשאדם משתמש באספרנטו
בהשוואה, שיוויון מבחינה לשונית

עם אדם, למשל, לשימוש באנגלית
.הדובר אנגלית כשפת אם

בשבילי
אספרנטו זה חברים טובים
.בחלקי עולם שונים ביותר

רוסיה (,22)אולג 

. עבורנו זהו עונג להשתמש באספרנטו
,מדי יום אנו מתקשרים עם חברים מארצות ומיבשות שונות

.כלל באמצעות האינטרנט-בדרך
אנו רואים באספרנטו כלי נוח לידידות ולשיתוף פעולה

.ומרקעים שונים, אם שונות-בין אנשים דוברי שפות
lernu!צוות 

החופשית ביותר בעולםהשפה

!

(, 23)קטיה 
שבדיה

לאספרנטו
יש חלק גדול בחיים שלי

.

'ז
 (,25)ניה 

ליטא

אספרנטו ממריצה אותי

להמשיך ללמוד

 ,

לחקור ולהכיר
.

ב"ארה (,27)ייקוב 'ג

אספרנטו מאפשרת לי לחשוף
...ססגוני וידידותי, גבולות-חסר, עולם אחר

הרפובליקה הדומיניקנית(, 27) רפאל

לשוני לאספרנטו-אתר רב

www.lernu.net

lernu! קורסים רבים ועזרים ללימוד אספרנטו, הוא אתר המכיל מידע על אספרנטו כשפה וכתופעה.
.המטרה העיקרית של האתר היא לעזור לגולשים שרוצים להכיר וללמוד את השפה בקלות ובחינם

,סקירה כללית של הדקדוק, מילונים בשפות רבות, באתר תמצאו קורסים ברמות שונות
...ועוד ועוד, אט לתקשורת ישירה'צ, סיפורים מאויירים להם ניתן להאזין
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!lernu-התומכים ב
www.ikso.net

lernu! ל ע ס-מופעלת  הבינלאומית א העבודה  קבוצת  ברשת @ידי  )E@I(.רנטו 
של  יים  הראש הפעילות  חומי  ת אינטרנטE@I שלושת  רי  את הקמת  ן, הם  ארגו

ם ת, סמינרי קשור ומידע בדבר היכולת של אספרנטו והאינטרנט לשמש יחד לת
תעולמית  !במהירות ובקלו

!lernu-התומכים ב
www.esperantic.org

lernu!  ל ע המחקר -ממומנת  מכון  )ESF(.האמריקני Esperantic Studies Foundation ידי 
בשנת  נוסד  ל1968, המכון  ע באנגלית  במחקר  מוך  לת ה  היית המקורית  ו  ומטרת

ו אות ולקדם  ת. אספרנטו  עדיפו בעל  לעניין  הפך  בחינוך  באספרנטו  השימוש  הזמן  עם 
ESF.                                                                                                       גבוהה עבור 


