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Jest taka biblioteka

Esperanto 
Libraro

Światowy  Kongres  Esperanta 
zawitał w 2009 roku do Białegostoku. To po 
raz  pierwszy  w  mieście  urodzin  twórcy 
Esperanta  odbyła  się  tak  wielka 
międzynarodowa  uczta  esperancka. 

Esperanto  Libraro  jest  filią  nr  14, 
Książnicy Podlaskiej  im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku funkcjonującą w Centrum Za‐
menhofa  od  12  maja  2010.  Otwarto  ją  z 
udziałem m.in.  dyrektora  Biblioteki  Narodo‐
wej,  przedstawicieli  władz  miasta  i  woje‐
wództwa.  Ogłoszona  przez  esperantystów 
akcja „100 książek na 100‐lecie” oraz prośba 
do  gości  kongresowych  o  przywiezienie  po 
jednej  książce    z  literatury  kraju  pochodze‐
nia  dały  efekty.  W  rok  po  Kongresie  zapeł‐
nione  były  półki  biblioteczne  pozycjami  w 
języku  esperanto  lub  dotyczące    tematu 
esperanta.  Książki  opracowane  są  zgodnie  z 
programem Biblioteki Narodowej.  Stare wy‐
dania  z  początku  XIX  w.  są  digitalizowane  i 
dostępne w  bibliotece  cyfrowej.  Po  nowsze 
wydania  zapraszamy  do  Esperanto  Libraro 
mieszczącej  się  przy    ul.  Warszawskiej  19.

Bajki,  romanse powieści

Dzieci  znajdą  tu  esperanckie  bajki 
z  całego    świata,  także  te    napisane współ‐
cześnie  i  wydane  w  3‐4  wersjach  języko‐

wych.  Dorośli  mogą  wybrać  z  literatury 
pięknej  tłumaczenia  dzieł  polskich,  ale  i  za‐
granicznych.

‐    Mamy  romanse,  powieści  obyczajowe, 
science  fiction,  komiksy,  kryminały,  poezję, 
sztuki  teatralne…    ‐ mówi  Elżbieta  Karczew‐
ska  ‐  Są dwujęzyczne  zeszyty  literacki  będą‐
ce  efektem  corocznego  konkursu 

literackiego pn. „Esperanto łączy  ludzi”. Ma‐
my podręczniki do nauki esperanta, encyklo‐
pedie i słowniki.

W  czytelni  biblioteki    dostępnych 
jest  ok. 200 tytułów gazet esperanckich sta‐
rych i nowych. Obok nich oczekują na czytel‐

ników  audiobooki,  CD,  DVD  z  piosenkami  i 
filmami.

Turyści  z  całego  świata  odwiedza‐
jący Białystok, nie omijają   Centrum Zamen‐
hofa i  często odwiedzają również Esperanto 
Libraro.  Naprawdę,  warto  tu  zajrzeć,  nawet 
wtedy,  gdy  nie  znamy  jeszcze  esperanta. 
(LK)

Na świecie  jest wiele bibliotek, 
które  w  swych  zbiorach  gromadzą  ory‐
ginalne  wydawnictwa  esperanckie  oraz 
książki dotyczące  esperanta.

Jedna  z  najstarszych  i  najwięk‐
szych  bibliotek  esperanckich  znajduje 
się  w  niemieckim    Aalen.  Została  zało‐
żona w 1908 roku przez doktora Alberta 
Schramma.  Już  w  dziesiątym  roku  ist‐
nienia posiadała w zbiorze   ponad 1200 
książek.  Obecnie  w  80  %  dostępne  są 
tam  zbiory  w  wersji  elektronicznej. 
 Także esperantyści japońscy mają swoją 
bibliotekę.  Znajduje  się  w  Tokio    przy 
 Japońskim    Instytucie  Esperanckim.  Po‐

siada  ponad  10  tysięcy  tytułów  espe‐
ranckich  wydawnictw  z  całego  świata 
wśród  nich  m.in.  rzadkie  książki,  takie 
jak  pierwszy  podręcznik  esperancki, 
opublikowany  w  Japonii  w  1906  roku. 
Około  6  tysięcy  esperanckich  książek  i 
broszur,  1  400  czasopism  i  gazet,  stare 
lub współczesne, oryginalne,  ręcznie pi‐
sane  dokumenty  słynnych  esperanty‐
stów,  w  tym  L.L.  Zamenhofa  znaleźć 
można w bibliotece przy muzeum espe‐
ranta w Gray  (Francja). Nie  sposób wy‐
mienić  wszystkich  bibliotek,  które  w 
swych  zbiorach  posiadają  oryginalne 
książki  esperanckie  lub  wydawnictwa 

dotyczące  esperanta.  Spore  zbiory  ksią‐
żek    zgromadzone  są  w  bibliotece  au‐
stralijskich  esperantystów  (Australia 
Esperanto  Asocio),  w  Anglii,  we  Wło‐
szech,  na  Węgrzech,  w  Austrii.

Oto wybrane biblioteki z esperanckimi zbiorami

‐ Aŭstralia Esperanto‐Asocio
‐ Aŭstria Nacia Biblioteko
‐ Flandra Esperanto‐Ligo
‐ Esperanto‐Fondajo Cesar Vanbiervliet
‐ Privata biblioteko Marc Vanden Bempt
‐ Biblioteko Carlos Domingues
‐ Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la ‐ 
Lingvo Internacia, CDELI
‐ Knihovna Klubu esperantistů v Brně
‐ Biblioteko de Esperanto‐muzeo en Svitavy
‐ Germana Esperanto‐Biblioteko Aalen
‐ Detlev kaj Wera Blanke
‐ Fritz‐Hüser‐Instituto
‐ Saksa Esperanto‐Biblioteko
‐ Interkultura Centro Herzberg
‐ Esperanto‐Biblioteko en Kijlo
‐ Biblioteko Juan Régulo Pérez
‐ Esperanto‐Biblioteko Ramon M. Pedrals
‐ Museu d'Esperanto de Subirats
‐ Nacia Esperanto Muzeo Gray
‐ Fonds Espérantiste Deligny
‐ Esperanto‐Biblioteko Hyppolite Sebert 
‐ Dokumenta Esperanto‐Centro
‐ Esperanto‐Kolektaĵo Fajszi
‐ Nacia Esperanto‐Biblioteko kaj Arkivo
‐ Biblioteko de Japana Esperanto‐Instituto
‐ Biblioteko Hector Hodler
‐ Biblioteko Montagu C. Butler
‐ Esperanto‐Biblioteko en Ŝimonoseki
‐ Esperanto Nova‐Scotia
‐ Esperanto‐Biblioteko Berlin
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