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Esperanto-museet i Zaozhuang 

Zaozhuang er en kinesisk by i provinsen Shandong ved Kinas kyst mot Gulehavet. Ved
universitetet i denne byen ble det i 2013 opprettet et esperanto-museum som skulle bli Asias
største.  Det  har  et  areal  på  680  kvadratmeter,  og  samlingen  inneholder  mer  enn  25 000
utstillingsobjekter. På hjemmesiden til museet er det mulig å søke opp og se på de forskjellige
objektene,  som er  registrert  etter  opphavsland og tema.  Nå kan man også  foreta  en  liten
spasertur rundt i museet uten først å reise til Kina, bare ved å følge denne lenken:

http://zzait.com/quanjing/sjybwg/?fbclid=IwAR3YUbaRqVRSL1b2ByNv-
fROByBSViJDl2uvgxPCwpjnqvs7PQYP2DpEwCA

 Fra år 2018 kan man også studere selve språket esperanto på det samme universitetet.
I løpet av det 4-årige kurset får hvert år 20-25 ungdommer muligheten til å gjøre seg kjent
med språket og dets historie. 

Prosjektet "EK-Esperanto Komuniko"

Videregående skoler i seks land i EU mottar støtte fra EUs Erasmus+ -program for et
samarbeidsprosjekt som går ut på å lære esperanto for å forbedre innlæringen av fremmed-
språk generelt og for å spre «europeiske verdier» som pasifisme, kulturell forståelse, nøytral
demokratisk kommunikasjon og så videre. Skolene ligger i Frankrike, Hellas, Spania, Ungarn,
Italia og Litauen. Antonio Fabián Jiménez, lærer ved Almenara gymnasium i Sør-Spania, var
initiativtaker og koordinator for arbeidsgruppen til prosjektet.

Vortludo, et ordspill på esperanto

Et nytt spill for esperanto er nå tilgjengelig for smarttelefoner (både Android og iOS).
Det danske firmaet Krifle Games står bak utviklingen av spillet, som handler om å skape og
kombinere ord. Med poengsystem og skjulte bonuser er spillet både morsomt og spennende.
Spillerne kan også lære mer om ordene av den innebygde ordbokfunksjonen. Det er mulig å
finne nye motstandere etter alder og beliggenhet, og man kan invitere kontaktene sine til å bli
med i denne morsomme ordkampen. Spillets hjemmeside er: https://vortludo.com/
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