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OEP vă urează sărbători fericite!
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1) Care lingua franca?

O comunicare insistentă tinde să impună ideea conform căreia limba engleză ar fi  lingua franca 
pentru tot ceea ce contează astăzi, economie, finanţe, cercetare, media, turism, un fel de briceag 
lingvistic universal. Suntem suficient de ataşaţi de limba engleză ca limbă de cultură pentru a fi 
circumspecţi  atunci  când vine vorba de  lingua franca,  principalul argument  promoţional  pentru 
„totul în engleză”.

Din punct de vedere istoric, cunoaştem o lingua franca care a existat în bazinul mediteranean din 
Antichitate  până  în  secolul  XIX,  amestec  de  italiană,  spaniolă,  franceză  şi  arabă,  folosită  de 
comercianţi.  Această  limbă  fără  gramatică,  în  principal  orală,  ale  cărei  înscrisuri,  alcătuite  în 
principal din scrisori, sunt cunoscute doar indirect,  a avut meritul imens de a permite schimburi 
minimale fără interpret,  dar nu a produs nicio literatură, nicio lucrare ştiinţifică şi nu era limba 
maternă a nimănui.

Diferitele limbi latine (latina clasică, latina medievală, latina ştiinţifică) au fost şi ele lingua franca 
pentru  erudiţii  Evului  Mediu,  apoi  pentru  literaţii  Renaşterii,  doar  că  aceştia  erau  şi  foarte 
plurilingvi, pentru că aceste forme de latină (căci există numeroase forme) nu mai erau de secole 
limba maternă a nimănui, pentru că explozia latinei în sens larg nu a putut fi împiedicată şi pentru 
că emergenţa limbilor moderne europene (aşa-numitele limbi vernaculare) a bulversat geopolitica 
limbilor din Evul Mediu prin creştinarea popoarelor păgâne, apoi în perioada Renaşterii, datorită lui 
Luther şi a imprimeriei.

Contrat celor auzite adesea, limbile moderne nu sunt, în general, limbi etnice în sensul că nu sunt 
produsul dominaţiei unei etnii asupra altora, nici dialecte impuse cu forţa. Acestea sunt produsul 
contactelor lingvistice care au avut loc în cursul marilor invazii  pre-medievale şi al clericilor şi 
eurdiţilor care au permis emergenţa principalelor limbi, limbi scrise înainte de a fi orale, pe terenul 
dialectelor şi al latinei. Germana modernă a luat naştere cu Luther, italiana modernă cu Dante şi 
Manzoni,  franceza, ale cărei  Serments de Strasbourg din 842 (Jurăminte de la Strasbourg) sunt, 
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împreună cu germana, una dintre primele forme arhaice păstrate de manifest istoric lingvistic tradus 
în trei  limbi  (franceza arhaică,  germana veche şi  latină),  nu are  nicio susţinere dialectală  şi  îşi 
datorează forma unui contact  lingvistic  simplu de analizat  dacă înţelegem franceza,  germana şi 
latina. În Evul Mediu deja, clerul a înţeles că, pentru evanghelizarea popoarelor, trebuia să renunţe 
să le mai vorbească în latină, ci să folosească o limbă populară, limba lor vernaculară. În 1539, 
Ordonanţa de la Villers-Cotterêts a impus această limbă non-etnică întregii administraţii a regatului.

Pentru a ne proiecta în prezent, nu avem de-a face cu o lingua franca, ci cu o multitudine de lingua 
franca. În lumea latino-americană, este inutil să încerci să faci afaceri în engleză. În lumea arabă, 
dacă vorbeşti doar engleza eşti doar un alt monolingv, închis, prin structură, celeilalte culturi. Eşti 
un perdant prin definiţie. Acum câţiva ani, erai cuceritorul, puternic prin superioritate. Capitalismul 
financiar care a triumfat  după treizeci de ani de sporire  a puterii a câştigat  definitiv,  garantând 
creştere economică şi ocuparea completă a forţei de muncă. Istoria trebuia să se oprească la regatul 
absolut al libertăţii şi fericirii ultraliberale prin globalizare şi prin pax americana. Astăzi, trebuie să 
relativizăm. Criza economică, fără precedent, cu care ne confruntăm în prezent ar trebui să permită 
remedierea situaţiei dacă responsabilii crizei sunt în continuare la comandă.

Realizăm, treptat, amploarea schimbărilor profunde care au avut loc în ultimele decenii  până la 
bulversarea  radicală  nu  doar  a  echilibrelor  economice  globale,  ci,  în  Occident,  chiar  a  bazelor 
democraţiei.  Cel  mai  fundamental  fenomen  este,  fără  îndoială,  coluziunea  între  bani,  politică, 
cercetare şi media. Această coluziune atinge paroxismul în sistemul american de astăzi, validat de 
Curtea Supremă a Statelor Unite, ceea ce ne face să ne gândim că o prăpastie fundamentală este pe 
cale să se deschidă între valorile Europei şi cele ale Statelor Unite. De ce să continuăm să copiem 
un model politic, economic şi social care, după cum am văzut, nu mai funcţionează?

Care ar fi relaţia, în opinia dvs., cu limbile şi plurilingvismul?

Marele  val  de  liberalizare  în  plan economic  şi  financiar  a  fost  provocat  de  o anumită  gândire 
economică, în care factorul uman nu avea loc, şi a generat o întoarcere la o ortodoxie, reducând la 
tăcere  sau  la  imposibilitatea  de  a  se  face  auzită  orice  opinie  contrară.  Ştiinţele  economice, 
managementul şi finanţele au fost impregnate cu această ortodoxie. Efectele perverse ale acestei 
mişcări au fost evidenţiate într-o manieră tristă de criza financiară şi economică. Pe de o parte, au 
înflorit  cele  mai  fanteziste  teorii  economice,  publicate  de  instituţii  ştiinţifice  dintre  cele  mai 
recunoscute, plătite uneori chiar de bănci. Pretinsa capacitate a pieţelor de a se autoregla este mai 
degrabă  de  natură  ideologică  decât  ştiinţifică,  iar  rolul  său  social  este  mai  degrabă  de  a  face 
inegalităţile să explodeze, nu să asigure optimul colectiv. S-au înregistrat sinucideri în companii 
care  le  cereau  prea  mult  salariaţilor  lor,  anulându-le  orice  posibilitate  de  a-şi  construi  o  viaţă 
personală liniştită; acest val de sinucideri a început cu Statele Unite, a continuat apoi cu Japonia şi, 
mai  recent,  cu  Franţa.  Pe  de  altă  parte,  ştiinţele  economice  au  fost  sterilizate,  iar  polarizarea 
cercetării şi a publicaţiilor ştiinţifice pe engleză a fost un factor agravant.

Dar economia publicaţiilor ştiinţifice şi modelele universitare derivate din strategia de la Bologna 
sunt doar implementarea în cercetare şi învăţământ superior a ideologiei de piaţă, adică a profiului. 
Astfel, plurilingvismul poate fi perceput ca un arhaism simpatic care poate coexista eventual cu 
umanităţile considerate puţin rentabile, deci sortite marginalizării.

Analiza noastră aici nu este una economică, ci lingvistică, iar abordarea noastră este de a considera 
că marile mişcări macroeconomice şi geopolitice în curs în prezent au implicaţii lingvistice.

Deci, pentru a reveni la lingua franca, trebuie să se constate că există multe în lume la ora actuală. 
Dacă ieşim din universul închis al consiliilor de administraţie ale marilor companii internaţionale, 
ce constatăm?

- în primul rând faptul că, pentru companiile internaţionale, cea mai importantă limbă este cea a 
clientului, ceea ce presupue, din partea lor, o investiţie uriaşă în limbi şi nu într-o anumită limbă. 
Chestiunea  limbii  sau  limbilor  aşa-zis  oficiale  a  companiilor  internaţionale  devinde  o  a  doua 
chestiune, ca să nu spunem o chestiun secundară.



-  că,  în  afară  de  limba clientului,  există  limba sau limbile  salariaţilor.  În  acest  caz,  chestiunea 
lingvistică  devine una a elementelor dinamicii întreprinderii  şi de coeziune socială.  Diversitatea 
culturală şi lingvistică devine atunci un atu.

- că cercetarea ştiinţifică şi învăţământul superior au nevoie de diversitate lingvistică şi culturală în 
toate domeniile. Monolingvismul în elaborarea, comunicarea şi valorificarea rezultatelor cercetării 
prezintă cele mai mari pericole şi nu este o garanţie a calităţii, după cum s-a constatat în domeniile 
economiei şi finanţelor. Astfel, este necesar ca limbile, altele decât engleza, să fie în continuare 
echipate astfel încât să contribuie la cercetare şi la educaţia superioară şi să păstreze diversitatea şi 
creativitatea acestora.

- că principala chestiune a diferitelor  lingua franca nu este cea a utilităţii lor, ci a  teritoriului lor  
funcţional. În principal un mijloc de schimb, instrument de comunicare, acestea nu trebuie niciodată 
să se substituie limbilor de cultură în elaborarea cunoştinţelor şi în interpretarea lor.

De citit:

• Lingua franca, Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, Jocelyne Dakhlia, Actes Sud, 
Paris, 2008

• L'éclipse  du savoir,  Lindsay  Waters,  traducere din engleză  de Jacques Courtine,  Prickly 
Paradigm Press LLC, Illinois, USA, Editions Allia, Paris, 2008 pentru traducerea franceză, 
titlu original : Enemies of Promise, Publishing, perishing, and the Eclipse of Scholarship

• Le triomphe de la cupidité, Joseph Stiglitz, tradus din engleză (americană) de Paul Chemla, 
titlu original : Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, LLL 
Les Liens qui Libèrent, 2010

• La naissance du français, Bernard Cherquiglini, PUF Que sais-je?, 1991
• « Les langues du Moyen-Âge », Astrid Guillaume, in Texto, sld François Rastier, 2009
• Linguistic imperialism, Robert Phillipson, Oxford University Press, 1992
• «     Géopolitique  des  langues  :  L'enseignement  supérieur  en  anglais  véhiculaire     »  ,  Claude 

Truchot, in Diploweb.com, 2010
• Le plurilinguisme européen, les univers scientifiques et les défis d’une hiérarchisation des   

langues, Wulf  Oesterreicher,  XXVe CILPR Congrès  International  de  Linguistique  et  de 
Philologie Romanes, Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007

• Propagande, médias et démocratie, Noam Chomsky, Robert W. McChesney, titlu original 
Corporate Media and the Threat to Democraty, 2002, 2004 pentru traducerea franceză  

• «     Enjeux et  conséquences  de  l’utilisation  de l’anglais  pour  les  études  d’économie  et  de   
gestion à l’université     »  , Marc Chesney, Université de Zurich

• Academic Freedom as a Fundamental  Right  ,  Jogchum Vrielink,  Paul Lemmens,  Stephan 
Parmentier and the LERU Working Group on Human Rights

• L'avenir des Humanités - Économie de la Connaissance ou Cultures de L'interprétation ?  
Yves Citton, Ed. La Découverte, 2010

De văzut: filmul Inside Job de Charles Ferguson, prezentat în selecţia oficială a Festivalului de la 
Cannes 2010, în sălile de cinema în noiembrie 2010.

2) Erată

În articolul nostru din Scrisoarea electronică nr. 37, precizam faptul că 14 state membre ale Uniunii 
Europene erau membri sau membri asociaţi ai OIF (Organizaţia Internaţională a Francofoniei). De 
fapt, nu sunt 14 state, ci 16 state membre ale UE care sunt membri sau membri asociaţi ai OIF. Iată 
lista acestora: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Estonia, Franţa, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Polonia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia.

3) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

http://www.premiere.fr/film/Inside-Job2
http://www.leru.org/files/publications/Academic_Freedom_final.pdf
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Education/Enseignement_superieur/article%20%20utilisation%20de%20l'anglais%20%E0%20l'universit%E9chesney.pdf
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• Brevet européen: La Commission autorise une "coopération renforcée"    
• Union européenne : Les Chartes de la diversité   
• CIA Director Calls for a National Commitment to Language Proficiency...   
• La Suisse, un melting-pot linguistique plutôt réussi    
• Probleme und Konsequenzen des Gebrauchs der englischen Sprache...   
• De plus en plus d'étudiants américains apprennent l'arabe   
• La asistencia a familias multilingües (Sorosoro.org)   
• OLP-Observatório da Língua Portuguesa   
• ¿Por qué darle preferencia a la educación multilingüe basada en la lengua materna?  

• Busuu.com, una red social donde todos aprenden idiomas   
• L'enseignement des langues vivantes en France (6/8) (VousNousIls.com)   
• Pratique linguistique de la Commission européenne et réponse du médiateur européen :...   
• La connaissance des langues étrangères importante lors du recrutement pour les entreprises   
• La identidad lingüística de Andalucía   
• Sprache als soziale und kulturelle Praxis: Neue Ergebnisse aus der Linguistik   
• Usage de l'anglais: la CFTC boycotte une réunion européenne   

• Dialoghi sulle Lingue e sul Linguaggio   
• Base de connaissances sur le secteur des langues dans l’UE   
• Manoeuvres contre la loi Toubon !   
• MultiTree: A Digital Library of Language Relationships   
• Las mujeres y las lenguas extranjeras en la Europa moderna   
• Le potentiel du plurilinguisme est sous-estimé, selon une étude   
• Le multilinguisme en Europe et les exportations des entreprises   
• El español, lengua global. La economía   
• ForumSprache 4. 2010 (Zeitschriftenheft)  
• Frühkindliche Bildung: Start der „Offensive Frühe Chancen“   
• L'enseignement des LV en France (5/8) Les langues vivantes en primaire   
• Molan Netzwerk mit Blog zum Sprachenlehren   
• L’enseignement en langue maternelle dans l’Outre-mer français   
• Wettbewerb: Erzähl Europa deine Geschichte   
• Le Projet Gutenberg et les langues   
• Un livre qui dénonce les jargons utilisés en entreprise   
• Bilingualität kann Alzheimer-Ausbruch aufschieben!   
• A écouter sur RadioFrance : "Les humanités non rentables"   
• 25 anni a difesa dell’italiano (Swissinfo.ch)    
• Journées d’hommage : "Penser les langues avec C. Blanche-Benvéniste"   
• Kulturelle Identität / Schutz der deutsche Sprache   

• HS VousNousIls : L'enseignement des langues vivantes en France (4/8)    

4) Anul european al volontariat  ului  , anul OEP!  

Vă gândiţi, poate, că OEP este o administraţie sau o organizaţie prosperă care are un sediu uriaş, un 
secretariat numeros şi finanţări instituţionale. Nu vă lăsaţi înşelaţi. OEP nu are un sediu permanent, 
singura sa stuctură stabilă este site-ul Internet al cărei webmaster este o tânără care locuieşte în 
Bruxelles, şi care se ocupă de site cu jumătate de normă. Este singurul aspect care beneficiază de 
susţinere  permanentă  din  partea  Ministerului  francez  al  Culturii,  care  acoperă  2/3  din  costul 
funcţionării site-ului. De fapt, OEP este o reţea europeană care se bazează pe o echipă de voluntari –  
motiv pentru care acţiunea sa se înscrie în anul european al voluntariatului – şi un webmaster, care 
veghează strategic totul, în mare parte pe Internet, care scriu, leagă contacte în Europa şi în afara ei, 
organizează sau participă la evenimente. În ciuda sobrietăţii şi a economiei structurii, nimic nu este 
complet gratuit. Deci, OEP răspunde la oferte de proiecte sau se înscrie în programe variate, cel mai 
adesea europene. Dar aceasta nu este suficient. OEP are nevoie de sprijinul membrilor săi.

http://europa.eu/volunteering/fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4052&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4068&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4069&Itemid=48
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4073&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4074&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4084&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4086&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4088&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4089&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4097&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4119&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4120&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4128&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4141&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4146&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4153&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4163&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4164&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4166&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4118&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4169&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4179&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4180&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4181&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4183&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4184&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4189&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4191&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4192&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4197&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4202&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4210&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4228&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4236&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4241&Itemid=31
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4242&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4243&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4246&Itemid=46


OEP este o extraordinară aventură intelectuală şi umană la care puteţi  participa. Pentru aceasta, 
puteţi contacta OEP-ul, îl puteţi susţine aderând. Deveniţi membru OEP sau donaţi pentru OEP.

 5) Polul Cercetare al OEP: Seminarii de cercetare privind plurilingvismul

• În parteneriat cu departamentul UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, 
École doctorale 132:

Seminar de cercetare Universitatea Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Politiques linguistiques et  plurilinguisme 

(Politici lingvistice şi plurilingvism)

Sesiuni viitoare:
• 28 ianuarie 2010: Politiques linguistiques et plurilinguisme en Roumanie (Politici 

lingvistice şi plurilingvism în România)

- Marina Dumitriu (Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

• 11 februarie 2010 :  Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce (Politici 
lingvistice şi plurilingvism în Grecia)

- Christos Clairis (Universitatea Paris V René Descartes)

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie 

6) Anunţuri şi apariţii

• Expolangues  , 2 - 5 februarie 2011 la Paris, în Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 
OEP organizează o masă rotundă pe tema „Le besoin de langues en Europe : avenirs professionnels 
et culture - Au-delà de la lingua franca” (Nevoia de limbi în Europa: viitor profesional şi cultură – 
Dincolo de lingua franca), miercuri 3 februarie la 11:30.

• Les Journées de la Traduction (Zilele  Traducerii),  Comisia Europeană,  Direcţia Generală 
Traduceri, Centrul de conferinţe Charlemagne (CHAR), sala Mansholt, Bruxelles, 17 - 18 februarie 
2011

• (En) Jeux esthétiques de la traductio  n, revista Translationes Nr. 2 /2010 

• Plurilinguisme et  éducation en français  , Réflexions théoriques et analyses de cas,  Félicia 
Dumas, Ed. Junimea, Iaşi, 2010

• Les variétés du français parlé dans l’espace francophone : ressources pour l’enseignement 
(Varietăţile francezei vorbite în spaţiul francofon: resurse pentru învăţământ) (cu DVD) (S. Detey, J. 
Durand, B. Laks & C. Lyche éds) în colecţia L’Essentiel français, Ed. Ophrys

• Savoirs et formation  
1. N°75 : Les politiques européennes de formation linguistique pour les migrants (Politicile 

europene de formare lingvistică pentru migranţi)
2. N°76 : Apprentissage du français par les migrants (Învăţarea francezei de către migranţi)

• Magazine “Synergie Europe”:  Appel à articles   “Synergie Europe” va consacra un număr 
special  Cadrului european comun de referinţă pentru limbi şi  impactul său în diferite  contexte, 
adoptând o abordare comparativă europeană şi non-europeană. 

• Kindliche Mehrsprachigkeit (Chilla, Rothweiler, Babur)   
• Convegno internazionale “Plurilinguismo e mondo del lavoro"   
• Usages des langues vivantes : Civilisation et méthodes en sciences humaines   

• S. Valenti (dir.), L'Espace francophone, une   mosaïque   de langues et de cultures   
• Bulletin  "Tra  vailler  en  français"  Automne 2010  ,   newsletterul  Federaţiei  Lucrătorilor  din 

Quebec

• Appel à   contribution   Cahiers de Didactique du FLE dans les pays slaves   
• 1. Saarbrücker Frem  dsprachentagung   (Am 4. und 5. November 2011 )

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4152&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4148&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4150&Itemid=36
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4173&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4194&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4065&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4059&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4200&Itemid=88888944
http://www.aefti.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=4090&Itemid=88888944
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.fabula.org/actualites/article41118.php#_Toc273971361%23_Toc273971361
http://www.expolangues.fr/


7) Recitiţi precedentele Scrisori electronice ale OEP apăsând   a  ici  

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la această scrisoare electronică, răspundeţi la acest mesaj cu titlul  
NU.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr

