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Over 250 000 Wikipedia-artikler på esperanto
18. september 2018 nådde antall artikler på esperanto i Wikipedia 250 000. De første
300 artiklene på esperanto ble publisert i januar 2002 og var skrevet av tre entusiaster. Nå er
det hver måned over 300 brukere som logger seg inn og lager nye artikler eller redigerer og
forbedrer de gamle. Den esperantospråklige Wikipedia er nå på 32. plass i antall artikler,
foran språk som dansk, bulgarsk og litauisk. Når det gjelder kvaliteten på de tusen viktigste
artiklene, ligger esperanto på en imponerende 16. plass.
Wikipedia er et viktig og nyttig redskap for brukere av esperanto, og det er flere
organisasjoner som hjelper de mange frivillige med å lage enda flere og mer omfattende
artikler om enda flere forskjellige temaer.

UNESCO Courier på esperanto
UNESCO Courier er det offisielle tidsskriftet til UNESCO (FNs organisasjon for
utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon), som ble grunnlagt for 70 år siden. Siden
2006 har man kunnet lese alle de fire årlige numrene av bladet på internett på UNESCOs seks
offisielle språk. Fra april 2017 kan det også leses på esperanto, takket være samarbeidet
mellom den internasjonale Esperanto-organisasjonen og UNESCO, samt 36 frivillige
oversettere og korrekturlesere i 23 land. Man kan lett laste ned de numrene som til nå er
utgitt: https://eo.wikipedia.org/wiki/Unesko-Kuriero

Svensk seier i lyrikkonkurranse
Poésie en liberté (Poesi i frihet) er tittelen på en konkurranse, organisert av
utdanningsministeriet i Frankrike, der ungdom mellom 15 og 25 år kan sende inn et eller flere
dikt. For første gang i konkurransens 20-årige historie kunne man i år sende inn dikt ikke bare
på fransk, men også på et annet språk. Dette språket var esperanto. 48 ungdommer fra 20 land
deltok med dikt på esperanto. Førstepremien gikk til Ingrid Berglund fra Sverige for «La
devoj de la vivo» (Livets plikter), og på andre plass kom Elisa Estévez fra Columbia.
Tredjeplassen fikk Eva Pechová fra Tsjekkia.
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