20 СТВАРИ
које можда нисте знали
о европским језицима

Најчешћи матерњи језици су руски,
немачки, француски, енглески и турски,
тим редоследом.
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Једно од главних правила у српском
правопису је
Више од половине Европе је

ЈЕЗИК СИЛБО

са Ла Гомере, у Шпанији, је антички
звиждући језик и и даље се учи у локалним
школама.

ДВОЈЕЗИЧНО.
Језици имају око

50,000

MАЛТЕШКИ

је једини европски језик из афроазијске
породице (која укључује арапски,
хебрејски, берберски и хауса).
Пмреа јденој сиудјти, њие вжано у ком
роследеду су свлоа у риеч; јиеидни
вжаан фоктар је да су пвро и педњосље
совло на поварм метсу. Ткао је зтао што
људски ум не чита совло по совло, већ
реч као ценилу.

За ЕУСКАРА,
баскијски језик, се верује да је један
од најстаријих европских језика.
Његово порекло је непознато.

Руски је био први језик који се говорио у

СВЕМИРУ.
ЛИТВАНСКИ

је веома сличан античком санскриту и
најстарији је индоевропски језик Европе.

ПРЕ 70,000 ГОДИНА

десила промена у људском мозгу која је
дозволила људима да одједном развију
сложени језик и мисли о стварима
које нису очигледне. Ово је довело до
способности за развој идеја, планова,
веровања и већих појмова, као и
способности да се оне изразе овим
језиком.

То значи да су чак и имена која долазе у
српски из других језика транскрибована:
на пример, New York је Њујорк, а Gérard
Depardieu је Жерар Депардје.

речи или више.
Матерњи говорници знају углавном

15,000 do 20,000

језичких породица али индивидуални
говорници обично користе само неколико
стотина.

Направљено је више од

200 ВЕШТАЧКИХ ЈЕЗИКA

за потребе књижевности и филма (као
што је вилински у „Господару прстенова“ и
клингонски у „Звезданим стазама“).

Постоји око

225 АУТОХТОНИХ ЈЕЗИКА

у Европи – отприлике 3% укупног
светског броја.

αβγδε
Можда већ знаш више грчког него што
мислиш! Сигурно су ти познати алфа, бета,
делта, гама и вероватно π и P. Заправо,
математика, астрономија, биологија,
географија, технологија, филозофија, да не
помињемо политику, демократију и многе
друге честе појмове у европским језицима
потичу из грчког!

ř

Скорашња медицинска
истраживања су показала
да учење другог језика МОЖЕ
да одложи почетак ДЕМЕНЦИЈЕ
неколико година.

ИНДОГЕРМАНСКИ ЈЕЗИЦИ

потичу из античког језика који је
постојао пре 4000-5000 година. Већина
лингвистичких етнолога га лоцира код
људских култура које су живеле у области
Каспијског мора. Одатле се проширио на
Европу, па чак и Индију.
Према УНЕСКУ, најмање

НАЈТЕЖЕ ЗА ИЗГОВОР?
Чешко слово ř је наводно једно од најтежих за изговор на свету – осим ако сте Чех!

Верује се да се

„ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ И ЧИТАЈ
КАО ШТО ЈЕ НАПИСАНО“.

ЕВРОПСКА ПОВЕЉА
О РЕГИОНАЛНИМ И
МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА

Савета Европе је једини
споразум на свету који има за
циљ да заштити и промовише
традиционалне регионалне и
језике националних мањина.

43%

процењених 6000 језика који се говоре на
свету је УГРОЖЕНО.

KИНШАСA,

главни град Д.Р. Конго,
други је највећи град
у коме се говори
француски, после Париза,
а пре Монреала и
Брисела.

20 година Европског дана језика
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