
  



  



  

               de kie ĝi venas?

Bjalistoko
1860

loĝantoj ~15.000
  judoj 63 %
  rusoj 
  poloj 
  germanoj
  litovoj

http://www.wider-des-vergessens.org



  

               de kie ĝi venas?

Zamenhof kaj ESPERANTO en bazlernejo  http://vimeo.com/51605995

http://www.wider-des-vergessens.org/


  

Ludwik Lejzer 
Zamenhof
1859-1917

L.L. Zamenhof kiel juna gimnaziano 1873

http://vimeo.com/51605995


  



  

unua libro 1887



  

artefaritaj lingvoj

● 1880 Volapük  -   Schleyer (DE)
● 1887 Esperanto - Zamenhof  (PL)
● 1903 Latino sine flexione - Peano (IT)
● 1907 Ido *         - Beaufrot (FR)
● 1922 Occidental - von Wahl (DE)
● 1951 Interlingua - Gode (DE/US)
● 1960 Loglan   - Brown (US)
● 2001 Toki Pona - Kisa (CA)
● 2006 Lingwa de planeta - Iwanow, Lyssenko k.a. (RU)

    *  ~ 40 Esperantidoj



  

Esperanto sukcesis

●  simpla kaj fleksebla vortfarado

●  fonetika skribo

●  simpla gramatiko sen  
eksterregulaĵoj



  

vortfarado

 radiko – finaĵo

bel -  o     substantivo   Belo ĝojigas.

bel -  a     adjektivo       Vetero bela plaĉas. 

bel -  e     adverbo        La knabo bele skribas.

bel -  i      verbo            La bildo belas.

La estas la sola artikolo en Esperanto



  

vortfarado

 radiko – finaĵo

fest -  o    substantivo   La festo estis tre bela.

fest -  a     adjektivo      Ŝia festa robo plaĉas. 

fest -  e     adverbo       Ŝi vestiĝis feste.

fest -  i      verbo           Mi ŝatas festi.

La estas la sola artikolo en Esperanto



  

vortradikoj

● ĉirkaŭ 75% el la latinidaj lingvoj 
● ĉirkaŭ 20% el la germanaj
● ĉirkaŭ 5%   el aliaj lingvoj 

Zamenhof provis elekti vortoradikojn, kiuj jam 
estis konataj en la grandaj eŭropaj lingvoj.



  

vortfarado

radiko – sufikso – finaĵo

san - ul - o   Sanulo ne bezonas kuraciston.  

san - ig - i    Kuracisto sanigas malsanulon.  

san - iĝ - i    Ĉu lia patro saniĝis?               

san - ig - a   Ĝoja koro estas saniga.

san    -  o     Je via sano!



  

vortfarado

   prefikso - radiko(j) – sufikso(j) - finaĵo

                mal   -   riĉ   -   ul  -    o

pra   -    arb  -   ar  -   o

bo   -    patr  -   in  -   o

"La afiksa sistemo de Esperanto estas unu el 
la plej grandaj elpensaĵoj de Zamenhof."

John Wells   profesoro de fonetiko                    
University College London



  

Esperanto

 manĝi

 manĝas

 manĝis

 manĝos

 manĝo

 manĝaĵo

 manĝado

 manĝejo

 manĝujo

 manĝiloj

 manĝebla

 manĝinda

 manĝeti

 manĝegi

 manĝaĉi

 manĝema

 manĝanto

English

to eat

eats

ate

will eat

a meal

food

eating

dining room

container for food

silverware

edible

worth eating

to snack

to feast

to eat badly 

interested in eating

eater

Deutsch

essen

isst

aß

wird essen

Essen

Speise

Essen

Speisezimmer

Essensbehälter

Besteck

essbar

essenswert

ein wenig essen

fressen

Essen ohne Benimm 

essensfreudig

Esser

Italiano

mangiare

mangia

mangiò

mangerà

pasto

cibo

mangiata

sala pranzo

gavetta

posate

mangiabile

degno di essere mangiato

mangiucchiare

mangiare a crepapelle

mangiare male

incline a mangiare

mangiatore



  

vortkunmetado

   
   mergoboligilo

merg - o - bol - ig - il - o



  

fonetika skribo

28 literojn, el kiuj 5 estas vokaloj:

 a  b  c  ĉ  d  e  f  g  ĝ  h  ĥ  i  j  ĵ  k 

 l  m  n  o  p  r  s  ŝ  t  u  ŭ  v  z

Ĉiu litero estas prononcata same en ĉiuj 
vortoj. Se oni scias kiel prononci vorton, 
oni ankaŭ scias kiel literumi ĝin kaj inverse.



  

fonetika skribo

Esperanto

 ŝuo

 ŝalo

 kemio

 iras

 birdo

 fiŝo

 giganto

Deutsch

Schuh

Schal

Chemie

geht

Vogel

Fisch

Riese

Italiano

scarpa

scialle

chimica

cammina

uccello

pesce

gigante

English

shoe

shawl

chemistry

goes

bird

fish

giant



  

facila gramatiko

Esperanto

 legi

 mi legas

 vi  legas

 ŝi/li legas

 ni  legas

 vi  legas

 ili  legas

Deutsch

lesen

ich lese

du  liest

er/sie liest

wir lesen

ihr  lest

sie lesen

Italiano

leggere

io leggo

tu leggi

egli/lei legge

noi leggiamo

voi  leggete

essi leggono

English

to read

i read

you read

she/he reads

we read

you read

they read

esperantaj verboj ne bezonas konjugacion



  

facila gramatiko

mi ,vi, ŝi/li 

ni, vi, ili 

  legas

  legis

  legos

nur tri tempoj

nun-tempo

pasinta tempo

venonta tempo



  

facila gramatiko
nur tri tempoj

Esperanto

 iras

 iris

 iros

Deutsch

gehe

ging

werde gehen

Italiano

vado

andai

andrò

English

go

went

will go

Nun mi iras hejmen.
Hieraŭ mi iris hejmen je la 18-a horo.
Morgaŭ mi iros hejmen je la 17-a kaj duono.



  

facila gramatiko

Karlo pentras belan bildon.

Karlo pentras bildon belan.

Belan bildon pentras Karlo.

Bildon belan pentras Karlo.

Bildon belan Karlo pentras.

Pentras Karlo belan bildon.

libera vortordo



  

 gramatiko
libera vortordo - akuzativo

Malgranda hundo mordas katon.

Hundo malgranda mordas katon.

Hundo malgranda katon mordas.

Hundo malgrandan katon mordas.

Katon malgrandan hundo mordas.

Hundon malgranda kato mordas.

Kato malgranda hundon mordas.

Kato malgranda mordas hundon.



  

Kiu parolas Esperanton?



  

 esperantistoj
idealistaj, lernemaj, malmultaj

http://www.ikso.net/eo/



  

 esperantistoj

http://www.ikso.net/eo/


  

 esperantistoj
Maria Dolores el Katalunio  Konstantin el  Petroburgo



  

 esperantistoj
     Bàlint el Budapesto        Andrea el  Liono



  

 esperantistoj - mondcivitanoj

retpaĝo de Esperanto-klubo Sudtirolo 
6700 atingoj inter februaro 2012 kaj septembro 2013 

http://esperantosudtirolo.wordpress.com/



  

Esperanto por la tuta mondo

Benina Tejo-sekcio BOJE   http://tejo-benino.webs.com/

http://esperantosudtirolo.wordpress.com/


  

Kiu lingvo por la homaro?

http://www.youtube.com/watch?v=PJkSDz5XIXo 
http://vimeo.com/17543263KONGA ESPERO

file:///home/walter/Ubuntu%20One/%20http://tejo-benino.webs.com/


  

Esperanto, mondlingvo?
En la ĉina lingvo, la vorto "mondlingvo" ( 世界语 , el 世界 "mondo" kaj 语 "lingvo") estas samsignifa kun Esperanto.

http://www.youtube.com/watch?v=PJkSDz5XIXo
http://vimeo.com/17543263


  

La angla estas la mondlingvo! 

denaskaj parolantoj: ĉina 1100 - 13%   hispana  420 - 4,9%
milionoj-percentoj angla 375   - 4,5 % hinda 240 - 2,7%

araba 240   - 2,7%  portugala 210 - 2,4%

malhela bluo: angla estas la nacia lingvo
turkisa: angla estas oficiala lingvo



  

Esperanto por Eŭropo?

http://media.ccc.de/browse/congress/2005/22C3-503-de-esperanto.html

Corinna Habets  |  http://www.geekin.de/



  

Esperanto por Sudtirolo?

http://media.ccc.de/browse/congress/2005/22C3-503-de-esperanto.html
http://www.geekin.de/


云南需要世界语，世界语需要云南
Esperanton bezonas Provinco Yunnan

kaj Esperanto bezonas Provincon Yunnan

云南省世界语协会     袁红宇 （理事长）
Yuan Hongyu, ĉefkonsilanto de 

Yunnan Esperanto-ligo 

Simpozio pri komunikado, kadre de la 45a Konferenco de la Internacia 
Ligo de Esperantistaj Instruistoj kaj la Kunminga Arta Kolegio. Julio 2012

http://www.ilei.info/konferenco/2012/ProvincoJunnanYUAN_Hongyu.ppt



Diqing, Yunnan

http://www.ilei.info/konferenco/2012/ProvincoJunnanYUAN_Hongyu.ppt


  

Yangtse-valo, Yunnan



En Yunnan ni havas pli ol 40 milionojn da loĝantoj, 
el kiuj pli ol 15 milionoj apartenas al nacimal- 
plimultoj.  La nombro okupas la duan lokon en la 
tuta lando, kaj trionon de la provinca loĝantaro.  El 
la 25 nacimalplimultoj tiu kun plej multaj loĝantoj 
estas la nacieco Yi, kiu havas pli ol kvar milionojn 
da loĝantoj; tiu kun malplej multaj enloĝantoj estas 
la nacieco Dulong, en kiu estas nur 5500 loĝantoj. 
Tiel multaj naciecoj kun apartaj religiaj kulturoj, 
ideogramoj, lingvoj, religioj kaj kutimoj kolektiĝis 
en tiel malgranda regiono, la kontraŭdicio estas 
komplikaj. Oni povas diri, ke Yunnan estas 
miniaturo de nacieca societo en la tuta mondo.





● 9. La konfliktoj inter naciecoj estas multaj. 
Pro la malsameco de lingvoj, ideogramoj, 
kutimoj, religioj, kulturoj kaj vidpuktoj, ili 
ankaŭ havas malsamajn konojn pri la 
mondo kaj la naturo



 Nun multaj primitivaj kaj postrestintaj aferoj jam 
pasis, tamen ankoraŭ restas la konfliktoj kaŭzitaj 
de regionecaj kulturoj, religioj, kutimoj, lingvoj 
kaj ideogramoj. Se ni insistigis nacimalplimultojn 
entute uzi la hanan lingvon, ideogramon, 
kulturon kaj kostumon, tiuj de nacimalplimultoj 
ĉiniĝos kaj malaperos post nelonge. Mi kredas, 
ke tion la nacimalplimultoj ne povas akcepti, kaj 
la hanan nacion ne volas vidi. 





El multaj diversecoj estiĝis en Yunnan enhavoriĉaj 
kondiĉoj, la specialaj kulturoj kaj geografioj, la 
riĉaj folkloroj, historioj kaj abundaj kulturoj, El tio 
ankaŭ estis la komplikeco kaj diverseco de 
Yunnan. 

Ni bezonas la enhavoriĉan mondon, kie ĉiuj nacioj 
povas vivi harmonie, sed por tio ni urĝe bezonas 
universale agnoskitan kaj unikan lingvon, kiun 
ĉiuj nacecoj povos facile akepti, lerni, memori kaj 
skribi, kaj apliki kaj per kiu oni povas facile 
interkomunikai. Tiu lingvo estas neniu alia ol 
Esperanto!



Esperantistoj povos atingi mirindan, unikan kaj enha- 
voriĉan Yunnan, spite al malfacilo kaj longa distanco.

Esperanton bezonas la Provinco Yunnan, kaj Esperanto 
bezonas la Provincon Yunnan.

2012 年 6 月  中国  昆明
Verkita en Kunmingo, Ĉinio,   

      julio, 2012



Esperanton bezonas Sudtirolo!
Esperanto bezonas Sudtirolon!

Mi dankas pro via atento.

http://esperantosudtirolo.wordpress.com/
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