K nejnovější učebnici esperanta pro česky mluvící z r. 2016
existuje i bezplatná internetová cvičebnice.

www.kava-pech.cz/procvicujsiesperanto/

Učebnice "Esperanto přímou metodou" Stana Marčeka,
doplněná audio CD, vyšla již ve 40 jazycích
a funguje nyní i jako aplikace pro Android.

Mnohojazyčný bezplatný jazykový kurz LERNU
je dostupný jak na internetu, tak na mobilním telefonu.

lernu.net/cs

Kurs vyvinula mezinárodní organizace E@I, která realizuje řadu
dalších internetových projektů - kurzy dalších jazyků (češtiny,
slovenštiny, němčiny a dalších), web LINGVO.INFO a
evropských jazycích, informační DVD a CD-ROMy a další.
V r. 2018 organizuje v Bratislavě významnou mezinárodní akci
POLYGLOT GATHERING.

ikso.net

Na Google Play existuje přes 200 mobilních aplikací
v esperantu (nejen kurzy a slovníky).

amikumu.com

DUOLIN GO je bezplatný mnohojazyčný portál, určený pro
samostudium cizích jazyků. Byl založen v r. 2012 a má přes 200
milionů aktivních uživatelů. Zakladatel Esperantské Wikipedie
Američan Chuck Smith zde spustil 28.5.2015 kurs esperanta
pro anglicky mluvící. Koncem ledna 2018 v něm bylo
registrováno 1, 2 milionu studentů a v obdobném kurzu
pro španělsky mluvící z r. 2017 téměř 300 000.
Každý den zde končí kurz esperanta 100 studentů.

www.duolingo.com

V esperantské verzi fungují mj. známé programy či internetové
projekty, které jsou vyvíjeny na základě obdobného
dobrovolnického nekomerčního nadšení a idealismu
jako tento jazyk.

www.mozilla.org/eo/
Heslo organizace Mozilla:

"Internet pro lidi, ne pro zisk!"

"Osvoboď internet a tvá mysl se také osvobodí."

UBUNTU LINUX

LINUX JE ESPERANTO VE SVĚTE
SV TE POČÍTAČŮ,
PO
ESPERANTO JE LINUX VE SVĚTĚ
SV Ě JAZYK
JAZYKŮ.

Svými ideály je s esperantu blízká i Wikipedie a příbuzné
projekty Wikimedie. Esperantská verze Wikipedie vznikla
jako šestá v pořadí, o rok dříve než česká, u jejíhož zrodu
stál známý esperantista Miroslav Malovec z Brna.

eo.vikipedia.org
Co do počtu článků - téměř 245 000 (stav k 31.1.2018) je Esperantská Wikipedie mezi více než 270 jazyky na 32.
místě a pokud jde o složení přispěvatelů, je ze všech
nejmezinárodnější. Díky tomu může nabídnout např.
podrobnější informace o různých minoritních kulturách.

Tyto informace může využívat i neesperantská veřejnost pomocí
překladových programů. Díky logické struktuře esperanta jsou
automatické překlady z něho či do něho ve srovnání s národními
jazyky často přesnější a gramaticky správnější.

Esperanto je pro oblast výpočetní techniky plně vybaveno.
Anglicko-esperantský slovník KOMPUTEKO zahrnuje
celkem 7 500 odborných termínů. Logičnost jazyka
umožňuje nezřídka pochopit podstatu termínu lépe než v
angličtině nebo vlastní mateřštině. Na internetu je rovněž
bezplatná verze ke stažení i pětijazyčný online vyhledávač.

komputeko.net

Mezi desítkami dostupných slovníků je i česko-esperantský
a esperantsko-český slovník ing. Hrona zahrnující kolem
300 000 výrazů. slovnik.cz

Esperantisté na Facebooku se vyznačují mj. tím, že ve svém
seznamu kontaktů mají zpravidla přátele i z několika desítek
zemí. Existuje zde řada veřejných i uzavřených tematických
skupin. Ta nejobecnější - nazvaná prostě ESPERANTO - čítá
nyní kolem 14 000 členů.

Mezinárodní tým esperantistů vyvinul a v březnu 2017 spustil
mobilní aplikaci AMIKUMU, která umožňuje nalézt a
kontaktovat v blízkosti žijící mluvčí nejen esperanta, ale i jiných
jazyků, jejichž znalost si chcete procvičovat. Vyhledávání
probíhá podle seznamu nebo podle mapy. Základní funkce jsou
bezplatné. Ke konci ledna v něm bylo registrováno téměř 10 000
osob ve 130 zemích, které mluví 412 jazyky.

V esperantu existují tisícovky webových stárnek a blogů
blog
a vysílají v něm kromě
krom tradičních
ních rozhlasových stanic
i rádia internetová (např. z Polska, Rakouska či Austrálie).
Roste počet kanálů na Youtube, Vimeo a dalších servererch
se vzdělávacími
lávacími čči zábavnými videi a filmů
ů s titulky
v esperantu.

V oblasti internetové zábavy má esperanto uplatnění
uplatn např. i mezi
uplatně
příznivci GEOCACHINGU, hry na pomezí sportu a turistiky,
spočívající
ívající v hledání skrytých schránek za použití naviga
navigačního
systému GPS.Některé
které je možno najít i u objekt
objektůů pojmenovaných
po esperantu čii dr. Zamenohofovi. V esperantu si lze na internetu
zahrát i řadu
ř
(nejen jazykových)) her.

