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Svetainė apie



lernu! svetainėje rasite informacijos apie esperanto, daug kursų ir pagalbinių priemonių 
šios kalbos mokymuisi. Pagrindinis svetainės tikslas - padėti tiems, kurie naudodamiesi 
internetu nori paprastai ir nemokamai išmokti esperanto kalbą.

Svetainėje yra įvairių lygių kursai, žodynai įvairiomis kalbomis, gramatikos apžvalga, 
pasakojimai su paveiksliukais, greitųjų žinučių programa tiesioginiam bendravimui ir 
t.t.

lernu! įgyvendina
www.ikso.net

lernu! įgyvendina tarptautinės darbo grupės Espranto@Interreto (E@I) 
komanda. Trys pagrindinės E@I veiklos kryptys: kurti internetinius puslapius, 
rengti seminarus ir informuoti apie tai, kaip galima lengvai ir greitai naudoti 
esperanto ir internetą tarptautiniam bendravimui.

www.esperantic.org
lernu! remia JAV tyrinėjimo fondas Esperantic Studies Foundation (ESF). 
ESF buvo įkurtas 1968 metais visų pirma tam, kad paremtų ir paskatintų 
specialios literatūros apie esperanto anglų kalba vystymąsi. Laikui bėgant 
esperanto kalbos naudojimas ugdymo tikslams tapo vienu iš svarbiausių 
ESF rūpesčių. 

Kas yra esperanto?

Tai yra kalba.

Svarbiausi esperanto bruožai:

Tarptautinė
Esperanto ypač yra naudinga bendrau-
jant skirtingų tautų žmonėms, kai jie 
neturi bendros gimtosios kalbos. 

Nesudėtinga
Dėl nesudėtingos kalbos struktūros ir 
žodžių darybos esperanto mokytis yra 
daug lengviau negu kitas kalbas.

Gyva
Esperanto vystosi ir gyvuoja lygiai taip pat 
kaip ir kitos kalbos. Ja galima išsakyti visas 
žmogaus mintis ir jausmus.

Neutrali
Ji nepriklauso kuriai nors tautai ar šaliai, 
todėl ji ir yra neutrali kalba.

Lygiateisė
Kada vartojama esperanto kalba, kalbos 
požiūriu yra jaučiama didesnė lygybė, negu, 
pavyzdžiui, angliškai kalbant su asmeniu, 
kurio anglų kalba yra gimtoji.
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Mums yra 
begalinis džiaugsmas 

naudoti esperanto. Ja mes kiekvieną 
dieną bendraujame su draugais iš įvairių šalių 

ir žemynų, dažniausiai internetu. Mūsų nuomone, 
esperanto - tai tinkamiausia priemonė draugystei 

ir bendradarbiavimui tarp žmonių, kurių  yra 
skirtinga gimtoji kalba. 

lernu! komanda

Man 
esperanto - tai draugai iš 

įvairiausių pasaulio kraštų.
Olegas, 22, Rusija

Pati 
laisviausia 

kalba pasaulyje!
Кatja, 23, Švedija

Esperanto yra didelė 
mano gyvenimo dalis. 
Jevgenij, 25, Lietuva

Esperanto leido man 
atverti kitą pasaulį - be ribų, 

spalvotą ir draugišką.
Rafael, 27, San Domingas

Ji skatina 

mane daugiau mokytis ir 

daugiau tyrinėti.

Jacob, 27, JAV
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