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Esperanto-litteraturens dag 

 Den 15. desember er Zamenhofs fødselsdag, og da feires esperanto-litteraturens dag. 

Det finnes flere tusen verker i esperanto-oversettelse, men det finnes også mange romaner, 

noveller, dikt og teaterstykker skrevet originalt på esperanto. Verdensforbundet deler hvert år 

ut en rekke premier i kategoriene prosa, poesi, essay, drama og barnelitteratur. Vinnerne blir 

kåret og presentert på den årlige verdenskongressen. 

 Fra 1983 finnes forfatterorganisasjonen Esperantlingva verkista asocio, fra 2008 med 

navnet Akademio Literatura de Esperanto ( http://www.akademio-literatura.org/ ), med det 

formål å stimulere til ny litteratur på esperanto. Beletra Almanako og Literatura Foiro er 

tidsskrifter som inneholder bare litteratur på esperanto, men også noen andre tidsskrifter 

presenterer kortere noveller eller poesi. På nettsiden ( http://poemoj.net/ ) presenteres original 

esperantopoesi regelmessig. W. Auld, en skotsk forfatter som skrev på esperanto, er flere 

ganger blitt nominert til nobelprisen i litteratur. 

Nettbutikk 

 Den største nettbutikken drives av verdensforbundet ( http://katalogo.uea.org/ ). Der 

kan man velge mellom over 7300 titler om eller på esperanto, skrevet av over 3200 

forskjellige forfattere og utgitt av over 1800 utgivere. Nettbutikken fører lister over de 10 

mest solgte bøkene i de siste tre måneder. På den listen leder nå læreboken (med tilhørende 

CD) Esperanto por lernejaj klasoj (esperanto for skoleklasser) av Josias Barboza, utgitt i 

Brasil av Unio Planeda.  

Sist publiserte esperantobøker i Norge 

 I Norge er det i løpet av de siste årene kommet en lærebok ”Esperanto - den direkte 

metoden” av Stano Marček, oversatt av Bjørn Øyen, og tegneserieboka ”Pondus” av Frode 

Øverli, oversatt av Judith P. Abrahamsen. Disse bøkene kan man bestille på esperantokontoret 

i Oslo, som også har et godt utvalg av eldre utgivelser, blant annet Peer Gynt i E. A. Haugens 

fremragende oversettelse. 
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