
Evropski dan jezikov 

Na evropski dan jezikov praznujemo jezikovno raznolikost in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo 

Sveta Evrope v Strasbourgu ga od leta 2001 dalje vsako leto praznujemo 26. septembra.  

Preberi si nekaj zanimivih dejstev o jezikih. 

Ali si vedel, da …? 

… na svetu obstaja med 6000 in 7000 jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi. 
  
… je najmanj polovica svetovnega prebivalstva dvojezična ali večjezična, kar pomeni, da govorijo dva 
ali več jezikov. 
 
… imajo mnogi jeziki 50.000 ali več besed, toda posamezni govorci običajno uporabljajo le majhen delež 
celotnega besedišča. V vsakdanjih pogovorih ljudje uporabljajo le nekaj sto besed. 
 
 … so jeziki neprestano v stiku in eden na drugega vplivajo na mnogo načinov. Angleščina si je v 
preteklosti sposojala besede in besedne zveze od mnogih jezikov in evropski jeziki si zdaj sposojajo 
mnogo angleških besed. 
 
… v svojem prvem letu življenja otrok izgovori veliko različnih glasov, pri približno enem letu izgovori 
prve razumljive besede, pri približno treh letih tvori sestavljene povedi, pri petih letih obvlada več tisoč 
besed. 
 
… da dvojezičnost prinaša veliko prednosti: učenje dodatnih jezikov je veliko lažje, pospešuje miselne 
procese in omogoča stike z drugimi ljudmi in njihovimi kulturami. 
 
… dvojezičnost in večjezičnost prinašata tudi ekonomske prednosti: za ljudi, ki govorijo več jezikov je 
na voljo več služb, večjezična podjetja so tudi bolj konkurenčna od enojezičnih. 
 
… so jeziki  v sorodu podobno kot člani družine. Večina evropskih jezikov pripada veliki Indoevropski 
jezikovni družini. 
 
… večina evropskih jezikov spada v tri velike jezikovne skupine: germansko, romansko in slovansko 
jezikovno skupino. 
 
… večina evropskih jezikov uporablja latinico. Nekateri slovanski jeziki uporabljajo cirilico.  
 
… neevropski jeziki, ki se največ uporabljajo na evropskih tleh, so arabščina, kitajščina in hindujščina, 
ki imajo vsaka svoj sistem pisave. 
 
… ima Rusija (148 milijonov prebivalcev) daleč največ jezikov, ki se govorijo na njenem ozemlju: med 
130 in 200, odvisno od kriterijev. 
 

Vir: https://edl.ecml.at 

 
Za konec pa še misel, ki te bo spodbudila k učenju tujih jezikov:   

 
Z znanjem enega jezika stopiš na hodnik svojega življenja. Znanje dveh jezikov ti odpira vrata na tej 

poti. (Frank Smith) 


