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Strony o



lernu! - to strony internetowe, które zawierają informacje o Esperanto jako języku i 
swoistym fenomenie, a także kursy i narzędzia do jego nauki. Głównym celem tych 
stron jest pomóc użytkownikom Internetu, którzy chcą dowiedzieć się czegoś na temat 
tego języka i nauczyć się go - za darmo!

Na stronach znajdują się kursy o różnym stopniu trudności, wielojęzyczne słowniki, 
przegląd gramatyki esperanckiej, możliwe do posłuchania opowiadania z obrazkami, a 
także komunikator internetowy do bezpośredniej komunikacji itp.

sponsorzy lernu!
www.ikso.net

lernu! jest projektem realizowanym przez międzynarodową grupę Esperanto@
Interreto (E@I). Trzy najważniejsze zadania E@I to: tworzenie stron 
internetowych, organizowanie seminariów oraz informowanie, w jaki sposób 
używanie Esperanta i Internetu umożliwia łatwe i szybkie porozumiewanie 
się.

www.esperantic.org
lernu! jest finansowane przez amerykańską fundację badawczą Esperantic 
Studies Foundation (ESF). ESF powstało w 1968 roku, aby podtrzymywać i 
rozwijać fachową literaturę anglojęzyczną o Esperanto. Po pewnym czasie 
używanie Esperanta w nauczaniu stało się jednym z głównych priorytetów 
ESF. 

Co to jest Esperanto?

Esperanto to język.

Ważne cechy Esperanta:

Międzynarodowy
Esperanto jest użyteczne głównie w 
komunikacji pomiędzy ludźmi różnych 
narodowości, w sytuacji kiedy nie 
posiadają oni wspólnego ojczystego 
języka. 

Łatwy
Dzięki strukturze i konstrukcji języka 
dużo prościej jest opanować Esperanto 
w porównaniu z jakimkolwiek innym 
językiem obcym.

Żywy
Esperanto podlega ewolucji i “żyje” tak samo 
jak inne języki. Pozwala wyrażać wszystkie 
aspekty myśli i uczuć człowieka.

Neutralny
Esperanto nie należy do jakiegoś konkret-
nego narodu albo kraju i dlatego funkcjonuje 
jako język neutralny.

Równy
Używając Esperanta ma się poczucie równości 
z rozmówcą (z językowego punktu widze-
nia), inaczej niż na przykład w przypadku ro-
zmowy po angielsku z rodowitym Anglikiem.

Wielojęzyczne strony o Esperanto

www.lernu.net
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Dla 
nas używanie Esperanta 

to przyjemność. Dzięki niemu 
kontaktujemy się z przyjaciółmi w różnych 

krajach i na różnych kontynentach, najczęściej 
poprzez Internet. Esperanto uważamy za doskonałe 

narzędzie przyjaźni i współpracy pomiędzy 
ludźmi posługującymi się różnymi językami 

ojczystymi. 
Grupa lernu!

Dla 
mnie Esperanto to 

dobrzy przyjaciele z różnych 
części świata.

Oleg, 22, Rosja

Najbardziej 
swobodny język 

świata!
 Katja, 23, 

Szwecja

Esperanto jest 
wielką częścią mojego życia. 

Jevgenij, 25, Litva

Esperanto pozwoliło 
mi odkryć inny świat - 

świat bez granic, wielobarwny i 
przyjazny...

Rafael, 27, San-Domingo

Esperanto 

inspiruje mnie aby więcej się 

uczyć, więcej studiować i więcej 

poznawać.

Jacob, 27, USA
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