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Celebra con noi la Giornata 
Europea delle Lingue! 
 



Celebra con noi la Giornata Europea delle 
Lingue! 
 

 Su iniziativa del Consiglio d’Europa, Strasburgo, la 
Giornata Europea delle Lingue è stata celebrata il 26 
settembre di ogni anno a partire dal 2001. 

 In occasione della giornata, un gran numero di eventi sono 
organizzati in tutta Europa: attività per e con bambini, 
programmi televisivi e radiofonici,corsi di lingua e 
conferenze. Le autorità nazionali e i vari partner offrono un 
iuto nell’organizzazione delle attività. Per coordinare le 
attività a livello nazionale, il Consiglio d’Europa chiede agli 
stati partecipanti di nominare per tale giornata un 
soggetto a livello nazionale. 

 



 In tutta Europa, 800 milioni di europei, 
rappresentati dal Consiglio d’Europa con 47 stati 
membri, sono incoraggiati a imparare più lingue, 
ad ogni età, dentro e fuori dalla scuola. Nella 
convinzione che la diversità linguistica è uno 
strumento per ottenere una migliore 
comprensione interculturale e un elemento 
chiave nel ricco patrimonio culturale del nostro 
continente, il Consiglio d’Europa promuove il 
pluralismo in tutta Europa.   



http://www.coe.int/DefaultRU.asp
http://www.coe.int/DefaultRU.asp


Европейски ден на езиците 

 От 2001 г. насам 26 
септември е посветен на 
честването на европейските 
езици. Европа разполага с 
истинско езиково съкровище:  

 

 23 официални езика и 
повече от 60 местни 
общности, които говорят на 
регионален или малцинствен 
език, а също и езиците, на 
които говорят гражданите с 
произход от други държави и 
континенти.  



 С цел да насочат вниманието към това огромно 
езиково богатство, Европейският съюз и Съветът на 
Европа поставиха начало през 2001 г. на инициативата 
Европейска година на езиците. 

Като изключим целите, 26 септември е също и повод за 
празнуване. Всяка година се организират стотици 
прояви в цяла Европа за чествaане на деня на езиците : 
спектакли, тържества за деца, музикални игри, езикови 
курсове, радио и телевизионни предавания, 
конференции… възможностите са безкрайни! 



Европейският съюз има 23 официални и работни езика. 
Те са: английски, български, гръцки, датски, естонски, 
ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, 
малтийски, немски, нидерландски, полски, 
португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, 
фински, френски, чешки, шведски. 



 Първият регламент на Общността, 
определящ официалните езици, е приет 
през 1958 г. Той посочва нидерландски, 
френски, немски и италиански за първите 
официални и работни езици на ЕС – 
езиците на държавите-членки по това 

време. Оттогава с присъединяването на нови страни 
членки броят на официалните и работните езици 
непрекъснато расте.  
 
Тъй като някои от тях говорят един и същ език, броят на 
езиците е по-малък от броя на страните. В Белгия 
например официалните езици са нидерландски, 
френски и немски, а в Кипър по-голямата част от 
населението говори гръцки, който е официален за 
страната. 



Повечето езици спадат към една от трите големи 
езикови групи, или „семейства“: германска, славянска и 
романска. Между езиците във всяка група има семейна 
прилика, защото имат един и същи произход. 
Например романските езици произлизат от латински — 
езика, който са говорили древните римляни.   





Германски езици   
Английски    Good morning (гуд моргинг) 

Датски    Godmorgen (год морген) 

Немски   Guten Morgen (гутен морген) 

Нидерландски  Goedemorgen (худеморхен) 

Шведски   God morgon (год моргон) 



Испански     Buenos dias (буенос диас)  

Италиански   Buongiorno (буонджорно) 

Португалски   Bom dia (бом диа) 

Румънски    Bună dimineaţa (буна диминаца) 

Френски    Bonjour (бонжур) 



Славянски езици 
Български     Добро утро 

Полски    Dzień dobry (джиен добри) 

Словашки    Dobre rano (добре рано) 

Словенски    Dobro jutro (добро ютро) 

Чешки    Dobre rano (добре рано) 



Европейски езици 
 Разбирането и говоренето на чужди езици ни помага, когато 

пътуваме в чужбина или се срещаме с хора от други страни. 
Нещо повече, езиците отварят врати към нови приятелства, 
непознати култури и нови възможности. Европейският съюз 
се състои от 27 страни и си служи с 23 официални езика. 



Немският е най-широко разпространеният майчин език в ЕС 
— той се говори от около 90 милиона души, т.е. от 18 % 
от населението на ЕС. Английският, италианският и 
френският език представляват, всеки един поотделно, 
майчин език съответно за 60—65 милиона граждани (12—13 
% от цялото население).Въпреки това, английският е първи 
чужд език за около 38 % от европейските граждани, което 
го превръща в далеч по-широко използван език в ЕС, 
отколкото немския и останалите езици. Около 14 % от 
гражданите на ЕС посочват френския или немския като 
свой първи чужд език. 



С присъединяването на 12-те нови държави-членки от 2004 
г. насам, челното място на английския се потвърди, 
превръщайки го в универсален език (lingua franca) за 
Европейския съюз. С това се засили обаче и позицията на 
немския език, който вече е разпространен колкото 
френския. Това е така, защото немският се говори повече 
като чужд език отфренския в страните от Централна и 
Източна Европа.  



В резултат на исторически и геополитически фактори 
руският е първият или вторият чужд език, който се 
говори в повечето новоприсъединени страни. Всъщност 
най-новото проучване на Европейската комисия, 
публикувано през 2006 г., показва, че пет езика 
преобладават като най-често говорени чуждиезици от 
европейските граждани. Не е изненадващо, че най-
добрите езикови умения са установени в страни, които 
са сравнително малки или чийто език не е добре познат 
другаде.  



Повече от 90 % от хората в осем държави на ЕС — Латвия, 
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Словакия, 
Словения и Швеция — заявяват, че говорят втори език в 
допълнение на майчиния си език. На другия край на 
скалата, само 34 % от ирландците и 38 % от британците 
заявяват, че знаят втори език достатъчно добре, за да водят 
разговор. 





Ето как можем да кажем  
 

„добро утро“, или „здравейте“,  
 

на още дванадесет езика.  





 На езика на ромите, които живеят в много краища на 
Европа, „добро утро“ е Lasho dyes (лашо диес).  

 

 

 Да се учат езици може да бъде много забавно — а и е важно 
на континент като нашия. 

 

 

 Много от нас обичат да ходят на почивка в други европейски 
държави и да опознават хората там. Това е чудесна 
възможност да използваме фразите, които знаем на 
различни езици. 

 



Игра  
 Hi –                                                                   Хърватски 

 Tere –                                                                  Естонски 

 Hola –                                                                  Френски 

 Ciao –                                                            Македонски 

 Здраво –                                                        Италиански 

 Bonjour –                                                           Испански 

 Bok -                                                                 Английски 

 Sveiki –                                                             Латвийски 

 Alo -                                                                   Румънски 

 



Отговори 
 
 Hi – Английски 

 Tere – Естонски 

 Hola – Испански 

 Ciao – Италиански 

 Здраво – Македонски 

 Bonjour – Френски 

 Bok - Хърватски 

 Sveiki – Латвийски 

 Alo - Румънски 

 



10 ж клас 



9 ж клас 



Златина Меранзова 
Елисавета Стайкова  

8 ж и 10 ж 


