
НЕМАЧКИ и ЛУКСЕМБУРШКИ су једини 
језици на свету на којима се именице пишу 

великим словом, иако је то некада била 
пракса у многим германским језицима, као 

што су дански, шведски и енглески. 

 

ИТАЛИЈАНСКИ није постао званични 
језик Италије до 2007. године! Заснован је 
на фирентинском дијалекту, мада већина 

италијанских регија има сопствени 
дијалекат/језик (укупно око 30 њих).

РАНО УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА  
Бебе старе свега неколико сати могу 

да разликују звукове између свог 
матерњег језика и страног језика. 

Истраживање из 2013. је показало да 
бебе почну са учењем језика од мајке 

још док су у утроби, раније него што се 
пре сматрало.

 

¿?
ПОСЕБНИ УПИТНИЦИ

На шпанском питање прате два 
упитника: један на крају реченице, а 
други на почетку, окренут наопачке, 
на пример: „¿Cómo estás?”. На грчком 
језику тачка са запетом (;) игра улогу 

знака питања. 

КОЈИ ЈЕ ОВО ЈЕЗИК? 

Војничев манускрипт је књига из 15. века, 
написана на језику који нико не уме да 

препозна, а камоли прочита. Плашим се 
да не можемо да понудимо сажетак! 

 
На језику Guugu Yimithirr који се 

говори у Аустралији не постоје речи за 
десно или лево. Углавном се користе 

кардинални правци, на пример „На твојој 
југоисточној нози се налази мрав”. 

Зашто се језици пишу у различитим 
правцима? Водећа теорија је да је 
то зависило од материјала који су 

се користили у писању. При писању 
мастилом, повољније је писање с лева на 
десно, како се десна рука не би умрљала 

мастилом. 

На ШВЕДСКОМ,  
„gift” значи ожењен/удата, али и отров.

!!!! 
На МАКЕДОНСКОМ  „леле” може да 

значи „вау” или „Боже мој” и може се 
низати колико год желите. Тако, на 

пример, можете рећи „Леле леле леле 
леле – како леп пас!”. 

Европски градови су савршена места за 
посматрање вишејезичне различитости: 

само у Лондону се, на пример, говори 
више од 300 језика!

Да ли сте приметили 
да СВЕ на српском језику 

почиње на С а завршава се на 
Е?

Два језика која не припадају 
индоевропској породици, а у сродству су, 
јесу мађарски и фински. Наравно, ова два 
језика су се одвојила пре отприлике 6000 
година, али се и даље сматрају рођацима 

из угро-финске породице језика. 

КАДА ШИШМИШ НИЈЕ ШИШМИШ? 
На шпанском, реч која садржи свих пет 
вокала се зове „murciélago”, што значи 

шишмиш, баш као летећи сисар или 
пријатељ вампира! 

ФРАНЦУСКИ је био званични језик 
Енглеске преко 300 година (између 

норманске победе у бици код 
Хејстингса 1066. и краја 14. века). 

МАНКС је келтски језик 
веома близак ирском и 

шкотско гаелском који се 
говори само на острву Мен.  

 
ПРВИ ЈЕЗИК У ШТАМПИ  

Први штампани језик је био немачки. 
Преса за штампање, коју је Јоханес 
Гутемберг развио око 1440. године, 

била је кључна у подизању нивоа 
писмености и образовања у Европи. 

Осим пар изузетака, постоје само 2 речи 
за чај на свету. Једна је слична енглеској 

речи „tea” („té” на шпанском, „tee” на 
африкансу). Друга је варијација речи 
„cha” („chay” на језику хинди, „chá”на 

португалском). Обе верзије потичу из 
Кине, али оне које звуче као „cha” су 
се прошириле копном, Путем свиле, 
док се „tea” проширило морем преко 

холандских трговаца. 

НАЈЧЕШЋИ ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИЦИ НА 
СВЕТУ

енглески  (60 држава)
француски  (29)
арапски  (23)
шпански   (20)
португалски  (10)
немачки  (6)

Постоје две званичне верзије писаног 
норвешког: bokmål (књижевни језик)

и nynorsk (нови норвешки).

ХИПОПОТОМОНСТРО-
СЕСКУИПЕДАЛИОФОБИJА   

је страх од дугих речи.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTESWWW.COE.INT/EDL f  #COEEDL

20 years European Day of Languages

20     things 
you MIGHT not know about Europe’s languages 

20      СТВАРИ 
које можда нисте знали о свету језика

Европски дан језика
26. септембар

нових 


