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Esperanto
- enklere end du tror et levende sprog som er formet gennem
mere end hundrede års brug i skrift
og tale på alle livets områder. Alligevel
er dets grundlæggende struktur uforandret.

Esperanto

Takket være en enkelt og regelmæssig
grammatik og et system med for- og
efterstavelser, er der langt færre gloser at lære end på andre sprog.


Find flere informationer på
www. esperanto. dk
eller skriv til dea@esperanto. dk








Enkelt
Neutralt
Ligeværdigt

Kommunikation over
alle grænser

Kontakter og venner
over hele verden

ESPERANTO er et internationalt sprog,
som bruges over hele verden.
ESPERANTO er et fællessprog, ved
siden af det nationale sprog.

Sammenlignet med sprog som engelsk,
tysk og fransk er ESPERANTO betydeligt lettere at lære. Dermed bliver det
praktisk muligt for de fleste at beherske
et andet sprog.

Neutralt og ligeværdigt
ESPERANTO tilhører alle, som bruger
det, og ingen bestemt nation.
Derfor er alle ligestillet når de taler
ESPERANTO da det ikke er bærer af
nogen bestemt nation, kultur og interesser.


 Original og oversat litteratur

 Radioudsendelser

 Tidsskrifter fra mange lande
På Internettet findes over 1 mio. sider.
Google Translate indførte i 2012
ESPERANTO som sprog nr. 64.

ESPERANTOs idé er at fremme
mellemfolkelig forståelse og er
en forudsætning for ligeværdig
kommunikation og demokrati i
verden.

Enkelt og let at lære

Andre tilbud

Gratis kurser på internettet
www.lernu.net
www.duolingo.com
Der arrangeres Esperanto-møder, kurser
og kongresser året rundt og jorden rundt.
Her taler alle samme sprog og du lærer
folk at kende fra hele verden.
Via internettet er kommunikation en
anden måde at få kontakt på. Mange finder venner i andre lande gennem verdensforbundet UEA.
En nyttig ordning er systemet med "delegerede" Der udgives årligt en årbog med
over 2000 adresser på esperantister i
hele verden, som tilbyder faglige og
turistmæssige informationer.
Særligt populært blandt ungdommen er
"Pasporta Servo", en adressebog med
over 1400 adresser som tilbyder gratis
overnatning til esperantotalende.

Oplev noget nyt og spændende
- lær ESPERANTO

Mere information
Der undervises i esperanto ved 120 universiteter og højskoler i over 30 lande.
Det tales i 130 lande og verdenorganisationen UEA er rådgivende for UNESCO.
Både klassikere og værker fra mindre
sprogområder er oversat. Esperanto er
en neutral kulturformidler.

