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Evropski dan jezikov: raznolikost imamo v genih 

 
Od ljubljanske jezikovne kavarne in jezikovnega sprehoda po evropskih jezikih, potujoče 
razstave prevodov Homerjeve Odiseje od Pariza do Ljubljane, evropskega koktajl bara v 
Budimpešti, večjezikovnih koncertov v Zagrebu in Vilni do minijezikovnih tečajev v 
berlinskih knjižnicah – to je samo nekaj dogodkov, ki se bodo jutri in naslednji teden 
zvrstili ob praznovanju evropskega dneva jezikov in jezikovne raznolikosti. Predstavništva 
Evropske komisije v državah članicah pripravljajo ali podpirajo še številne druge dogodke, 
vključno s podelitvijo nagrad LinguaFest v Bukarešti, Shakespearjanskim pripovedovanjem 
zgodb otrokom v Madridu, jezikovnim iskanjem zakladov v Londonu in festivalom Drongo 
v Amsterdamu. Zgodovinska Piazza Ognissanti v Firencah bo na prostem gostila 
predstavitve pobud, ki jih EU financira za podporo učenju jezikov, kot je na primer 
program Erasmus+. 

V Firencah bo v palači Vecchio v organizaciji Evropske komisije v okviru italijanskega 
predsedstva EU in v sodelovanju jezikovne akademije Accademia della Crusca potekala 
tudi osrednja konferenca z naslovom Zakaj so jeziki pomembni: evropska in nacionalne 
perspektive večjezičnosti. Med udeleženci konference in strokovnih razprav o načinih 
izboljšanja kakovosti in učinkovitosti poučevanja jezikov ter spodbujanja jezikovnega 
izobraževanja v okviru širših strategij na področju spretnosti in znanj bosta tudi evropska 
komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou in 
italijanska ministrica za šolstvo Stefania Giannini. 

„Večjezičnost in jezikovna raznolikost sta globoko zakoreninjeni identiteti Evropske unije. 
Naši jeziki so neločljivo povezani z našo kulturno dediščino in s tem, kar nas oblikuje. 
Evropski dan jezikov je priložnost za javnost, da se zave, kako zabavno je znati jezike – in 
da za učenje nikoli ni prepozno. Večjezičnost lahko odpira priložnosti za zaposlitev in nove 
dogodivščine. Erasmus+, novi program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, 
mladino in šport, bo štirim milijonom posameznikom omogočil študij, usposabljanje, 
poučevanje ali prostovoljno delo v tujini – boljše znanje jezikov pa je ena od njegovih 
velikih koristi,“ je povedala komisarka Vassiliou.       

Thorbjørn Jagland, generalni sekretar Sveta Evrope, ki skupaj s Komisijo organizira 
evropski dan jezikov, je dodal: „26. septembra praznujemo bogato jezikovno pestrost 
Evrope. Izkoristimo trenutek in se spomnimo besed Antoina de Saint-Exuperyja, da je 
jezik pogosto vir nesporazumov. Jezik se lahko uporablja kot orožje, izgovor za 
diskriminacijo in poniževanje. Skupaj lahko zagotovimo, da jeziki namesto vira 
nesporazumov postanejo ključ do medkulturnega dialoga in medsebojnega spoštovanja. 
Za to pa moramo preseči obstoječo miselnost in sprejeti raznolikost.“       

Med dogodki ob evropskem dnevu jezikov so tudi strokovni seminarji za učitelje in 
prevajalce v mestih, kot so Atene, Berlin, Bratislava, Dublin, Dunaj, Gdansk, Helsinki, 
København, Lizbona, Nikozija, Riga, Stockholm in Talin.  

http://ec.europa.eu/languages/information/documents/edl-events-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
http://ec.europa.eu/languages/events/2014/2509-florence_en.htm
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Ozadje 
Evropski dan jezikov je Svet Evrope prvič organiziral leta 2001 v okviru evropskega leta 
jezikov. Evropska komisija in Evropski center za sodobne jezike Sveta Evrope dejavno 
sodelujeta pri organizaciji jezikovnih dogodkov na sam evropski dan jezikov ter v dneh 
pred in po njem.  

Namen evropskega dneva jezikov je ozaveščati o jezikih, ki se uporabljajo v Evropi, ter 
spodbujati kulturno in jezikovno raznolikost in učenje jezikov skozi vse življenje. V 
Evropski uniji je 24 uradnih jezikov, približno 60 regionalnih in manjšinskih jezikov ter več 
kot 175 jezikov priseljencev.  

Vsaj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezičnega ali večjezičnega, kar pomeni, da 
govorijo ali razumejo dva ali več jezikov. Evropska komisija se zavzema za razvoj politik 
na področju učenja jezikov v Evropi v okviru svojega cilja za boljše obvladovanje 
jezikovnih spretnosti in znanja v Evropi, zlasti s poučevanjem vsaj dveh tujih jezikov od 
zgodnjega otroštva.  

Proračun programa Erasmus+ bo obsegal skoraj 15 milijard evrov, kar je za 40 % več od 
preteklih ravni porabe. Jezikovna podpora za mobilnost bo na spletu prvič na voljo 
brezplačno za vse udeležence dolgoročne mobilnosti (tj. najmanj dva meseca v tujini). 
Spletna podpora bo zajemala angleščino, francoščino, nemščino, španščino, italijanščino in 
nizozemščino. To so jeziki usposabljanja ali dela za več kot 90 % vseh študentov, 
pripravnikov, mladih prostovoljcev in drugih, ki študirajo ali se usposabljajo v tujini. 
Udeleženci bodo morali oceniti svoje jezikovno znanje pred in po njihovem bivanju v tujini. 

Več informacij 
Erasmus+ 

Spletišče jezikov 

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou  

Spremljajte komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU 

 

 

Kontakti: 
Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam (+32 22959667) 

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti 
 

http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/education/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/languages/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://twitter.com/vassilioueu
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