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Web na podporu



lernu! je web, ktorý obsahuje informácie o Esperante ako o jazyku a ako o fenoméne, 
viaceré kurzy a pomôcky na učenie Esperanta. Hlavný cieľ tohoto webu je pomôcť 
ľuďom, ktorým je blízky Internet a ktorí sa chcú jednoducho a bezplatne informovať a 
učiť tento jazyk.

Na webe sa nachádzajú kurzy rôznej úrovne, slovníky vo viacerých jazykoch, prehľad 
gramatiky, ozvučené poviedky s obrázkami, besedník (messenger) pre priamy rozhovor 
po sieti atď.

podporovatelia projektu lernu!
www.ikso.net

Projekt lernu! realizuje medzinárodná pracovná skupina Esperanto@Interreto 
(E@I). Tri pracovné oblasti, na ktoré sa E@I zameriava, sú tvorba webovských 
stránok, organizovanie seminárov a informovanie o tom, ako Esperanto a 
Internet spoločne umožňujú komunikovať po celom svete ľahko a rýchlo.

www.esperantic.org
lernu! je finančne podporované americkým výskumným fondom Esperantic 
Studies Foundation (ESF; Nadácia pre esperantológiu). ESF vznikla v roku 
1968 s cieľom podporovať a stimulovať vývoj odbornej literatúry o Esperante 
v anglickom jazyku. Neskôr sa používanie Esperanta vo vzdelávaní stalo 
jednou z priorít ESF. 

Čo je Esperanto?

Je to jazyk.

Dôležité črty Esperanta:

Medzinárodné
Esperanto je užitočné najmä na komu-
nikáciu medzi ľuďmi rôznych národností, 
keď ich materinské jazyky sú rôzne. 

Ľahké
Vďaka štruktúre a stavbe jazyka je oveľa 
ľahšie naučiť sa dobre Esperanto, než 
cudzí národný jazyk.

Živé
Esperanto žije a vyvíja sa, tak isto ako iné ja-
zyky, a možno ním vyjadriť všetky odtienky 
ľudského myslenia a cítenia.

Neutrálne
Nepatrí žiadnemu osobitnému národu ani 
krajine, preto funguje ako neutrálny jazyk.

Rovnoprávne
Keď používate Esperanto, skôr sa cítite z 
jazykového hľadiska rovnoprávni, ako keď 
používate napríklad angličtinu v rozhovore s 
človekom, ktorému je angličtina materinský 
jazyk.

Mnohojazyčný web na podporu Esperanta
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Je pre 
nás pôžitok používať 

Esperanto. Každodenne ním 
komunikujeme s priateľmi z rôznych krajín a 

kontinentov, najčastejšie cez Internet. Vnímame 
Esperanto ako pravý a prirodzený nástroj pre 
priateľstvo a spoluprácu medzi ľudmi rôznych 

materinských jazykov. 
Tím lernu!

Esperanto, to 
sú pre mňa dobrí priatelia z 

rôznych častí sveta.
Oleg, 22, Rusko

Najslobodnejší 
jazyk sveta!

 Kaťa, 23, Švédsko

Esperanto tvorí 
veľkú časť môjho života. 

Jevgenij, 25, Litva

Esperanto mi dovolilo 
odkryť iný svet, svet bez 

hraníc, pestrý a priateľský...
Rafael, 27, San-Domingo

Pobáda 

ma viac sa učiť, skúmať a 

spoznávať.

Jacob, 27, USA
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