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Stránky na podporu



lernu! jsou internetové stránky, které obsahují informace o esperantu jako o jazyku a 
zároveň jako o fenoménu. Dále několik jazykových kurzů a pomůcek k výuce esperanta. 
Hlavním cílem těchto stránek je pomoci lidem, kteří rádi brouzdají internetem a kteří se 
chtějí o esperantu něco dozvědět a dát jim možnost snadno a rychle se jej naučit.

Na těchto stránkách je možno nalézt kurzy různých jazykových úrovní, slovníky v 
mnoha jazycích, přehled gramatiky, povídky s obrázky (poslech je možný), obdobu 
klasického chatu atd.

sponzoři lernu!
www.ikso.net

lernu! je vytvořeno mezinárodní pracovní skupinou Esperanto@Interreto 
(E@I). Tři hlavní pole působnosti E@I jsou: vytvářet internetové stránky, 
připravovat semináře a informovat o tom, jak lze esperanto a internet společně 
využívat pro komunikaci po celém světě, a to snadno a rychle!

www.esperantic.org
lernu! je finančně podporováno americkou výzkumnou společností 
Esperantic Studies Foundation (ESF). ESF byla založena v roce 1968, v prvé 
řadě proto, aby podpořila a podnítila vývoj anglojazyčné odborné literatury 
o esperantu. Postupně se užívání esperanta ve vzdělání stalo jednou z 
priorit ESF. 

Co je to esperanto?

Je to jazyk.

Důležité znaky esperanta:

Mezinárodní
Esperanto je užitečné hlavně pro komu-
nikaci mezi lidmi různých národů, kteří 
nemají společný mateřský jazyk. 

Snadný
Díky struktuře a stavbě jazyka je ob-
vykle snadnější ovládnout esperanto ve 
srovnání s cizím národním jazykem.

Živoucí
Esperanto se vyvíjí a žije stejně jako jiné ja-
zyky a lze jím vyjádřit všechny aspekty lid-
ského myšlení a cítění.

Neutrální
Nenáleží žádnému zvláštnímu národu ani 
zemi, proto funguje jako jazyk neutrální.

Rovnoprávný
Při používání esperanta se člověk cítí 
rovnocennější z jazykového hlediska ve 
srovnání s užíváním například angličtiny při 
komunikaci s rodilým mluvčím.

Vícejazyčné stránky na podporu esperanta

www.lernu.net
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Pro 
nás je potěšením užívat 

esperanto. Pomocí něho denně 
komunikujeme s přáteli z různých zemí a 

světadílů, nejčastěji po internetu. Používáme 
esperanto jako vhodný nástroj přátelství a 
spolupráce mezi lidmi různých mateřských 

jazyků. 
Autorský tým lernu!

Esperanto pro 
mě znamená dobré přátele z 

nejrůznějších částí světa.
Oleg, 22, Rusko

Nejsvobodnější 
jazyk světa!

 Katja, 23, Švédsko

Esperanto je 
velkou částí mého života. 

Jevgenij, 25, Litva

Esperanto mi 
umožnilo objevit jiný svět, svět 
bez hranic, pestrý a přátelský...

Rafael, 27, San-Domingo

Podněcuje 

mne učit se stále víc a víc, 

zkoumat a poznávat sám sebe.

Jacob, 27, USA
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