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Hva er Esperanto?

Flerspråklig internettsted for Esperanto

Det er et språk.

www.lernu.net

Levende

Esperanto lever og utvkler seg på samme
måte som andre språk, og man kan uttrykke
alle aspekter av menneskelige tanker og
følelser på Esperanto.

Viktige egenskaper:

Internasjonalt

Esperanto er i hovedsak nyttig ved kommunikasjon mellom mennesker fra forskjellige nasjoner og når man ikke har
et felles morsmål.

Enkelt

Takket være strukturen og kunstruksjonen til språket er det mye lettere å
beherske Esperanto enn fremmede nasjonalspråk.

Nøytralt

D hører ikke til noe folkeslag eller land, og
fungerer derfor som et nøytralt språk.

lernu! er et nettsted som har informasjon om Esperanto som språk og fenomen og
flere kurs og hjelpemidler for å lære Esperanto. Hovedmålet til nettstedet er å hjelpe
internettkyndige som vil lære eller vite mer om Esperanto enkelt og gratis.
På nettsidene finner du kurs i forskjellige nivåer, ordbøker på mange språk, en oversikt
over grammatikken, fortellinger å lytte til med bilder å se på, chat for å snakke med
andre og mye annet.
kurs

Likeverdig

Når man bruker Esperanto føler man seg mer
likeverdig fra et språklig synspunkt enn dersom man for eksempel snakker engelsk med
en som har engelsk som morsmål.
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For
meg betyr Esperanto
gode venner i alle mulige deler
av verden.
Oleg, 22, Russland

For
oss er det en nytelse å
bruke Esperanto. Vi bruker Esperanto
hver dag til å kommunisere med venner i
forskjellige land på alle kontinenter, som oftest
over internett. Vi opplever Esperanto som et godt
verktøy for vennskap og samarbeid mellom
mennesker med ulike morsmål.
Arbeidsgruppen lernu!

Espe
stor ranto er
d
e
Jevg el av live n
t mit
enij
, 25
, Lit t.
auen

lernu! sine støttespillere

smil og
lær!
smil og
lær!

Esperanto har latt
meg oppdage en annen verden,
grenseløs, fargerik og vennlig...
Rafael, 27, Santo Domingo

www.ikso.net
lernu! er satt til livet av den internasjonale arbeidsgruppen Esperanto@
Interreto (E@I). De tre viktigste arbeidsområdene for E@I er å lage nettsider,
arrangere seminarer og informere om hvordan Esperanto og internett kan
brukes sammen for å kommunisere raskt og lett over hele verden!

www.esperantic.org
lernu! er finansiert med hjelp fra det amerikanske forskningsfondet
Esperantic Studies Foundation (ESF). ESF ble grunnlagt i 1968, først å
fremst for å støtte og stimulere utviklingen til engelskspråklig faglitteratur
om Esperanto. Litt etter litt har bruken av Esperanto i undervisning blitt ett
av de høyt prioriterte områdene til ESF.
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om esperanto

Det
frieste språket i
verden!
Katja, 23, Sverige
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