
Европейски 
ден на 

езиците

26 СЕПТЕМВРИ



По инициатива на Съвета на Европа
със седалище в Страсбург, 

от 2001 г. Европейският ден на езиците
се чества ежегодно на

26 септември.



Основни цели на 
Европейския ден на езиците

Насочване на вниманието към това колко е важно да се изучават
различни чужди езици, за да се повиши нивото на многоезичие и да се
подобри междукултурното разбирателство.

Популяризиране, опазване и поощряване на езиковото и културното
многообразие в Европа.

Окуражаване на изучаването на езици през целия живот в и извън
училище.



Знаете ли, че...
Съществуват между 6000 и 7000 езика в света.

Повечето езици в света се говорят в Азия и Африка.

Поне половината население на земята е двуезично или 
многоезично.

Много езици имат 50 000 думи или повече, но човек знае и 
използва само част от този речник. 

Езиците са в непрекъснат контакт и си влияят по различни
начини. Английският е заел много думи и изрази от други езици в
миналото, а днес европейските езици заемат много думи от
английски.



Знаете ли, че...
Има около 225 местни езика в Европа.

Повечето европейски езици принадлежат на голямото индо-европейско 
езиково семейство.

Повечето европейски езици принадлежат към три групи: германски, 
романски и славянски.

Германското езиково семейство - датски, немски, холандски, английски, 
и много други.

Романското езиково семейство - италиански, френски, испански, 
португалски, румънски и много други.

Славянското езиково семейство - руски, полски, чешки, сръбски, 
български и други.



Знаете ли, че...              
Повечето европейски езици използват латинската азбука. 

Някои славянски езици използват кирилицата. 

Гръцки, арменски, грузински имат собствени азбуки.

56% от гражданите на ЕС (28 държави членки) говорят език, различен 
от техния майчин.

44% признават, че не знаят друг език освен своя роден. 

28% имат познания по два чужди езика. 

38% владеят английски език, 14% - френски или немски, 7% - руски,       
5% - испански и 3% - италиански език.



Интересни факти за езиците
Българският и македонският са единствените славянски езици, които нямат падежи. Те може да са
най-лесните за изучаване славянски езици.

Френският е официален език в 28 държави, а английският - в 58. Но Франкофонската общност (La
Francophonie) e с 57 членове и е по -голяма от Британската общност, която има 53.

Испанският е вторият най-говорим език в света с 332 милиона говорещи. Испанският е официален
език в 21 суверенни държави.

Италианската азбука има само 21 букви. Буквите (j, k, w, x, y) са изключени, въпреки че се появяват
в заемки като „дънки“, „уиски“ и „такси“.

Немският е единственият език в света, който изписва всички съществителни с главни букви.



Интересни факти за езиците
Португалският е обявен за официален език на кралство Португалия през 1290 г.
Португалският е петият по големина език в света по брой говорещи.

Руският е роден език на 142 милиона граждани на Руската федерация, най -голямата
държава в света. Това е най-разпространеният славянски език.

Шведската азбука има 29 букви, като се използва основната латинска азбука с 26 букви плюс
три допълнителни букви - Å , Ä и Ö, конструирани през 16-ти век чрез надпис "o" и "e" върху
"a" и "e" върху "o".

Гръцкият език е един от най-старите европейски езици, с устна традиция от 4000 години и
писмена традиция от приблизително 3000 години. Гърците са първите европейци, които се
научават да пишат с азбука и от тях азбучното писмо се разпространява в останалата част на
Европа.



Да се научите да използвате чужд 
език е повече от придобиването 

на полезно умение. 
Това отразява вижданията, 

уважението на идентичността и 
културата на другите и 

толерантността към различията.


