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Esperanto-museet i Wien
Museet ble grunnlagt i 1927 av Hugo Steiner og åpnet to år senere. Det er en avdeling
av Østerrikes nasjonalbibliotek og befinner seg nå i Herrengasse 9 i Wien. Du kan også
besøke det på nettet her: https://www.onb.ac.at/eo/museen/esperantomuzeo/, hvor du kan lese
om det på tysk, engelsk eller esperanto. I nett-katalogen Trovanto kan du søke blant mer enn
45 000 titler. Samlingen, som inneholder 35 000 bøker, over 3 000 ulike tidsskrifter, 10 000
manuskripter og 22 000 fotografier, handler hovedsakelig om Esperanto, men andre planspråk
er også representert.
I 2017 hadde museet ny besøksrekord. Mer enn 20 000 personer kom for å se
utstillingen, som er på ca. 80 kvadratmeter. Siden 2005, da museet fikk sine nåværende
lokaler, har ca. 130 000 personer sett en av verdens mest omfattende samlinger av
dokumenter om esperanto.

Skandinavisk kongress i mai
Som nevnt i forrige nummer av Esperanto-nytt, arrangerer de tre skandinaviske
esperanto-organisasjonene en felles kongress på båten mellom København og Oslo. Man kan
besøke nettstedet http://esperantonordio.org/index.php/nb/ for mer info og påmelding. De
første deltakere har allerede registrert seg, og vi opplever interesse også fra andre europeiske
land. Det er mulig å bare delta på utflukten i Oslo, hvor vi fredag 11. mai skal ta turen til
Akershus festning og etterpå til Rådhuset, hvor det blir omvisning og vi får hilse på
ordføreren. Etter lunsjen samme sted planlegger vi et felles møte på båten.

«Tajpi» for å skrive bokstaver med hatt
I esperanto finnes det seks bokstaver med «hatt»: ĉ, ĝ, ĵ, ĥ, ŝ og ŭ. For å kunne skrive
dem enkelt, med bare noen tastetrykk på datamaskinen, kan man laste ned gratisprogrammet
«Tajpi» her: http://www.zz9pza.net/tajpi/ .
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