
ЈАЗИКОТ СИЛБО 
 од Ла Гомера, Шпанија, е антички 
јазик со свиркање кој и понатаму 

се учи во локалните училишта.

МАЛТЕШКИ 
е единствениот јазик од афроазијската 

фамилија на јазици (која вклучува арапски, 
хебрејски, берберски и хауса).

Српмеа енда стдујиа, не е вжано во 
кој реосделд се бкуивте во еедн зобр; 
еиднтвсен ваежн фактор е да пвртаа и 

псолендата бкува се на пваро мстео. Тоа 
е зтоаа што чвеоичкот ум не чтиа бвкуа 

по бвука, ткуу еден зобр во цлоест.  

 

За ЕУСКАРА, 
 баскиски јазик, се верува дека е 

еден од најстарите европски јазици. 
Неговото потекло е непознато. 

Руски е првиот јазик што се зборувал во  

 ВСЕЛЕНАТА.

ЛИТВАНСКИОТ 
јазик е многу сличен со античкиот 

санскрит и се смета за најстар 
индоевропски јазик што се зборува. 

Се верува дека 

ПРЕД ОКОЛУ 70,000 ГОДИНИ 
се случила промена во човечкиот мозок 
што им овозможила на луѓето одеднаш 

да развијат комплексен јазик и мисли за 
нешта кои не се веднаш видливи. Ова 

довело до способноста да се развијат идеи, 
планови, верувања и поголеми концепти 

и до можноста тие да се изразат преку 
јазикот.

Повеќе од половина од населението во 

Европа е  ДВОЈАЗИЧНО.

Јазиците имаат околу  

50,000
 зборови или повеќе. 

Во основа, мајчините говорители знаат од

15,000 do 20,000 
зборовни фамилии но индивидуалните 

говорители обично користат околу 
стотина. 

Постојат околу 

225 ДОМОРОДНИ ЈАЗИЦИ 
 во Европа – отприлика 3% од вкупниот 

број на светско ниво.
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Можеби знаеш многу повеќе грчки отколку 

што мислиш! Сигурно ти се познати алфа, 
бета, гама, а веројатно и π и P. Бсушност, 

математика, астрономија, биологија, 
географија, технологија, филозофија, 

политика, демократија и многу други чести 
термини во европските јазици потекнуваат 

од грчки!

ř 
НАЈТЕШКО ДА СЕ ИЗГОВОРИ?

 Чешката буква ř наводно е една од 
најтешките за изговор во светот – освен 

ако не сте Чех! 

ЕВРОПСКИОТ ЧАРТЕР 
ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЛИ 
МАЛЦИНСКИ ЈАЗИЦИ 

 Советот на Европа е 
единствениот договор во светот 

што има за цел да ги заштити 
и промовира традиционално 

регионалните и националните 
јазици на малцинствата. 

Најчести мајчини јазици се рускиот, 
германскиот, францускиот, англискиот 
и турскиот, по редоследот во кој што се 

наброени. 
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Едно од основните правила во српскиот 
правопис е 

 „ПИШУВАЈ КАКО ШТО ЗБОРУВАШ И 
ЗБОРУВАЈ КАКО ШТО Е НАПИШАНО“.

Тоа значи дека дури и имиша кои што 
влегуваат во српскиот од други јазици се 

транскрибирани, како на пример: New 
York е Њујорк, а Gérard Depardieu е Жерар 

Депардје.

Создадени се повеќе од   

200 ВЕШТАЧКИ ЈАЗИЦИ  
 во областа на литературата и филмот (како 
што е елвиш во „Господарот на прстените“ 
или  клингонскиот во „Ѕвездени патеки“).

 

Неодамнешни медицински 
истражувања покажале дека 

учењето на втор јазик МОЖЕ да ја 
одложи појавата на ДЕМЕНЦИЈА 

за неколку години.

ИНДОГЕРМАНСКИ ЈАЗИЦИ 
потекнуваат од античкиот јазик кој постоел 
од пред некои 4000-5000 години. Најголем 

број од лингвистичките етнолози го 
лоцирале кај човечки култури кои што 
живееле во областа околу Каспиското 
море. Од таму јазикот се проширил во 

Европа, а потоа се до Индија.

Според УНЕСКО, најмалку 

43% 
од претпоставените јазици што се 

зборуваат во Европа се  ЗАГРОЗЕНИ.

KИНШАСA, 
 главниот град на Д. Р. 

Конго, е вториот најброен 
град, после Париз, каде 
се зборува француски, а 

се наоѓа пред Монтреал и 
Брисел.
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20 години  Европски Ден на Јазиците

20 РАБОТИ  
кои можеби не сте ги знаеле за 

европските јазици
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