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Evropský den jazyků: kouzlo rozmanitosti 

Koktejlový bar v Budapešti s evropskou tématikou, vícejazyčné koncerty v Záhřebu a 
Vilniusu, rande s učiteli jazyků „speak-dating“ v Praze, putovní výstava v Paříži 
o překladech Homérovy Odyssey, jazykové rychlokurzy v berlínských knihovnách. To je 
jen několik příkladů akcí naplánovaných na zítřek a na celý příští týden u příležitosti 
každoroční oslavy Evropského dne jazyků a jazykové rozmanitosti. Zastoupení Evropské 
komise v členských státech dále organizují nebo podporují například soutěž LinguaFest 
v Bukurešti, vyprávění Shakespearových příběhů dětem v Madridu, honbu za pokladem na 
téma jazyků v Londýně nebo festival Drongo v Amsterdamu. Ve Florencii se na 
historickém náměstí Piazza Ognissanti uskuteční setkání pod širým nebem s cílem 
propagovat iniciativy financované z prostředků EU, které mají podpořit studium jazyků, 
například Erasmus+. 

Florencie je také dějištěm velké konference s názvem „Why languages matter: European 
and national perspectives on multilingualism“ (Proč jsou jazyky důležité: mnohojazyčnost 
z evropského a národního pohledu), kterou v Palazzo Vecchio pořádá Evropská komise pod 
záštitou italského předsednictví EU a ve spolupráci s institutem Accademia della Crusca. 
Odborníci zde budou diskutovat o zvýšení kvality a efektivity výuky jazyků a o prosazování 
jazykového vzdělávání v rámci širších strategií pro rozvoj dovedností. Účast mezi jinými 
potvrdila Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost 
a mládež, a Stefania Giannini, italská ministryně školství. 

„Mnohojazyčnost a jazyková rozmanitost jsou hluboce zakořeněny ve struktuře Evropské 
unie. Naše jazyky jsou neoddělitelně spjaty s naším kulturním dědictvím a tvoří samu 
podstatu naší identity. Evropský den jazyků je příležitostí, jak lidem ukázat, že studium 
jazyků je zábava a že na učení není nikdy pozdě. Mnohojazyčnost může být branou 
k pracovním příležitostem a novým dobrodružstvím. Erasmus+, nový program Evropské 
unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, dá čtyřem milionům osob 
možnost studovat, odborně se vzdělávat, vyučovat či vykonávat dobrovolnickou činnost 
v zahraničí – a zlepšení jazykových znalostí je jedním z jeho hlavních přínosů,“ uvedla 
komisařka Vassiliou.  
Thorbjørn Jagland, generální tajemník Rady Evropy, která pořádá Evropský den jazyků 
společně s Komisí, dodal: „Dne 26. září oslavujeme bohatou jazykovou rozmanitost 
Evropy. Krátce vzpomeňme slov Antoina de Saint-Exupéryho, že řeč je často pramenem 
nedorozumění. Řeč může být použita jako zbraň i jako záminka k diskriminaci či ponížení 
jiného člověka. Společně můžeme zajistit, aby se řeči spíše než pramenem nedorozumění 
staly klíčem k mezikulturnímu dialogu a vzájemné úctě. K tomu musíme změnit způsob 
myšlení a podporovat rozmanitost.“ 

 

Součástí akcí u příležitosti Evropského dne jazyků jsou také odborné semináře pro učitele 
a překladatele v Aténách, Berlíně, Bratislavě, Kodani, Dublinu, Gdaňsku, Helsinkách, 
Lisabonu, Nikósii, Rize, Stockholmu, Tallinnu, Vídni a dalších městech.  

http://ec.europa.eu/languages/information/documents/edl-events-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/events/2014/2509-florence_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
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Souvislosti 
Evropský den jazyků poprvé uspořádala Rada Evropy v roce 2001 jako součást 
Evropského roku jazyků. V tento i jiné dny se konají jazykově zaměřené akce, na jejichž 
organizaci se aktivně podílí Evropská komise a Evropské středisko pro moderní jazyky při 
Radě Evropy.  

Cílem Evropského dne jazyků je zvýšit povědomí veřejnosti o jazycích používaných 
v Evropě a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a celoživotní studium jazyků. 
V Evropské unii se mluví 24 úředními jazyky, přibližně 60 regionálními a menšinovými 
jazyky a více než 175 jazyky migrantů.  

Nejméně polovina světové populace je dvojjazyčná nebo vícejazyčná, což znamená, že 
ovládá dva nebo více jazyků nebo jim rozumí. Evropská komise se zavázala rozvíjet 
politiku jazykového vzdělávání v celé Evropě se záměrem zlepšit jazykové dovednosti 
Evropanů, a to zejména výukou alespoň dvou cizích jazyků od útlého věku.  

Erasmus+ bude mít rozpočet ve výši téměř 15 miliard eur, tedy o 40 % více než 
v předchozím finančním období. Všichni účastníci dlouhodobé mobility (kteří stráví alespoň 
dva měsíce v zahraničí) budou mít na internetu poprvé k dispozici bezplatnou jazykovou 
podporu v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, italštině a nizozemštině. Tyto 
jazyky při studiu či práci používá přes 90 % všech studentů, stážistů, mladých 
dobrovolníků a dalších osob, které studují nebo se odborně vzdělávají v zahraničí. 
Účastníci budou požádáni o zhodnocení svých jazykových znalostí před pobytem 
v zahraničí a po jeho ukončení. 

Další informace 
Erasmus+ 

Internetové stránky Evropské komise o jazycích 

Internetové stránky Androully Vassiliou  

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU 

 

 

Kontaktní osoby: 
Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam  (+32 2 295 96 67) 

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. +800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail 
 

http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/education/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/languages/index_cs.htm
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