
Kaj Esperanto nudi?
Za neposredno in enostavno vzpostavljanje stikov 
z ljudmi iz tujih držav je skupni jezik v veliko pomoč. 
Z rabo esperanta se doseže neposreden in tesen stik 
ne glede na materni jezik.

Med knjigami, ki so bile prevedene v esperanto, 
najdemo tudi dela velikih literarnih klasikov. Prav tako 
pa se najdejo »literarni biseri«, dela, ki so bila prvotno 
napisana v enem izmed manjših jezikov, s katerim se 
morda brez prevoda ne bi imeli priložnosti srečati. 

Več raziskav je pokazalo, da znanje esperanta poma-
ga pri učenju drugih tujih jezikov. Tako na primer uče-
nje esperanta 1 leto in nato npr. učenje francoščine 
3 leta pomeni boljše rezultate v znanju francoščine, 
kot bi bilo znanje francoščine po štirih letih učenja.

S pomočjo mednarodne gostiteljske mreže ”Paspor-
ta servo”, ki deluje že skoraj 50 let, lahko povsem 
brezplačno prenočiš pri domačinih z vsega sveta 
(v več kot 90 državah), dodobra spoznaš lokalno 
kulturo in navade ter vzpostaviš stik s skupnostjo. 
Pogosto celo odkriješ, da imata z gostiteljem iste 
znance, komunikacija pa je enostavna in enakoprav-
na.  

Prav gotovo se v tem trenutku nekje v svetu odvija 
esperantsko srečanje. Vsak dan vse dni v letu. Na 
teh srečanjih lahko vsak najde nekaj zase – od pre-
davanj o zanimivih temah pa vse do tečaja masaže. 

S pomočjo esperanta postaneš del živahne svetovne 
skupnosti s svetovno kulturo.

Jezik brez izjem?
Slovnica esperanta skorajda nima izjem, poleg tega 
ni nepravilnih gagolov. Besedni red v stavku je prost 
(in omogoča govorcem strukturno različnih jezikov, 
da se v esperantu enako dobro izrazijo). Vsaka črka 
je zmeraj izgovorjena enako in tisto, kar je zapisano, 
se izgovarja na enak način. Pri mnogo besedah je 
koren takoj prepoznaven.    

Da spregovoriš v esperantu, je potrebnih 
le nekaj mesecev učenja.

TEJO?    
 (Svetovna esperantska mladinska organizacija)

TEJO je svetovna esperantska mladinska organiza-
cija, ki združuje mlade govorce esperanta iz vseh 

koščkov sveta. 

TEJO organizira različne dogodke, kjer mladi tkejo 
nova prijateljstva, se zabavajo in izkusijo edinstveno 

esperantsko kulturo. TEJO uri mlade o človekovih 
pravicah, medkulturnem sporazumevanju in strpno-
sti. Mladi govorci esperanta tvorijo živahno in ener-

gično skupnost, lokalno in mednarodno združeno 
v organizacijo, ki jo sami upravljajo.

         www.tejo.org

Obstajajo pesmi, filmi, poezija, romani, revije, 
gledališče, kabareti, popevke, rock, pop in 
rap v esperantu. Glasbene skupine iz različnih 
držav z veseljem uporabljajo esperanto 
v svojih pesmih. Celo preklinjati je mogoče! 

Esperanto se rabi tudi kot družinski jezik in 
najdejo se otroci, ki so njegovi rojeni govorci.



mednaroden,
nevtralen,
demokratičen,
lahko naučljiv

SL

Uporabljajo ga ljudje iz več kot 120 držav po vsem svetu. 
Učijo se ga navadno mladi, ki so odprti do drugih kultur, se 
zanimajo za različne jezike, radi potujejo in tkejo osebne 
odnose z ljudmi s celega sveta. 

Ne pripada nobenemu določenemu narodu, ljudstvu ali etno-
grafski skupini. Esperanto pripada ljudem, ki se ga učijo. To 
je velika prednost jezika, katerega glavni namen je premostiti 
težave pri sporazumevanju med različnimi narodi.

Zaradi njegove preproste in enostavne strukture poteka 
učenje esperanta veliko hitreje kot učenje drugih tujih jezikov. 
Vsi, ki se ga učijo, lahko dosežejo nivo, ki je blizu nivoju 
maternega jezika. 

     

Lev TOLSTOJ: Pred šestimi leti sem dobil slovnico in seznam 
besed v esperantu. Po manj kot dveh urah učenja sem bil 
sposoben tekoče brati, če ne že pisati ... Četudi nisi Tolstoj, 
ne boš potreboval veliko več časa.

XIAO Peilang, Kitajska: Menim, da se Kitajci lažje naučijo 
esperanta kot drugih evropskih jezikov. Nadalje imajo Kitajci, 
ki so se že naučili esperanto, veliko prednost pri usvajanju 
evropskih jezikov.         
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