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ЕОВМ   Ви пожелава   весели     коледни и новогодишни празници   
и Ви отправя   своите най-добри пожелания   за 2012 година  

Преводи на немски, английски, испански, италиански, португалски  ,   румънски и руски също 
са достъпни онлайн.
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1) ЕОВМ е в траур

ЕОВМ се раздели с Марина Думитриу, генералния си секретар, която почина на 13 ноември 
след втора хирургична операция. 

Марина,  от  Университета  в  Крайова  (Румъния),  преподавател  по  румънски  език  в 
Университета Париж – Нова Сорбона – Париж 3, беше за нас едно всекидневно присъствие, 
подбудителка, вдъхновителка и организаторка. Ние  дължим много.ѝ  Липсва ни. Отдаваме й 
последна почит. Ще продължим без нея. Такава беше волята й.

2) Отново за основите на образованието

Европейският съвет на министрите "Образование, култура и младеж" от 28-29 ноември 2011 
г. отново разгледа въпроса за езиковите умения като условие за наемане на работа, заетост и 
растеж, както и наложителното условие поне два езика да бъдат преподавани от най-ранна 
възраст. Приетите решения припомнят, че „един по-голям избор на езици, сред които най-
малко разпространените езици и езиците на  съседните страни,  трябва,  доколкото и  ако е 
възможно, да бъде предложен на всички нива на обучение в перспективата на образованието 
и ученето през целия живот“.   Трябва да стане ясно,  че  е  абсолютно наложително да се 
вдигне и подобри нивото на езиците и че не е желателно само един език да се изучава в  
началното училище, както и това, привикването към чуждите езици в детската градина, да 
става само посредством английския.
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Тази резолюция не е първата и няма да бъде последната. Основната характерна черта на 
европейските резолюции,  било на Съвета на Европа или на Европейския съюз,  е именно 
тяхната  повторяемост,  натрупването  им  и  относителната  им  липса  на  ефикасност. Най-
важната според нас остава резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 
17 март 1998 г., която предложи програма за развитие на многоезичието в обширен мащаб. 
Всяка  нова  резолюция  се  позовава  на  предишните  под  най-различни  наименования, 
съответстващи  на  различните  инстанции. Но  тъй  като  образованието  е  единствено  от 
компетентността на държавите, националните министри не се чувстват обвързани с подписа 
си и често правят точно обратното в своята държава. 

Нека да припомним няколко по-ярки примера.

Спомняме  си  (вж.  нашия  бюлетин  №19),  че  правителството  на  Берлускони,  понесено  на 
гребена  на  неолибералната  вълна,  беше  изтъкнало  своите  три  национални  приоритета: 
informatica, impresa e inglese (информатика, предприемачество, английски). В резултат на това 
семействата бяха призовани, чрез разпоредбите на чл. 25 от Указа от 17 октомври 2005 г., да 
блокират в полза на английския часовете по първи и втори език. Да се надяваме, че новото 
италианско правителство ще преразгледа тези престъпни разпоредби и ще вдъхне отново 
живот на изучаването на езиците в Италия.

Носено  от  същата  тази  изпреварваща  вълна,  британското  правителство,  предвиждайки 
вероятно настъплението на  английския като „унифициран език“ (вж.   в  Ню Делхи на  17 
януари 2008 г.),  беше взело през 2004 г. решение да направи изучаването на чужди езици 
факултативно от 14-годишна възраст, под претекст да се пребори с отсъствията от училище, 
защото,  както  каза  британският  министър  на  образованието,  „езиците  изморяват 
англичанчетата“.  Това решение не беше добра сделка за британските предприятия, които, 
след като не откриха необходимите езикови умения у англичаните, започнаха да наемат хора, 
говорещи чуждите езици.

Що се отнася  до Франция,  последва ефектът на съобщенията. Г-н Дарко,  министърът на 
образованието,  видя бъдещия французин като „билингвистичен“ и  организира за младите 
хора  „в  затруднение“,  при  положение,  че  затруднението  им  е  преди  всичко  с  френския, 
ускорени курсове по английски през ваканцията. Впечатлен от успехите на малките синхалци 
в  ранното  изучаване  на  английския  език  и  под  давлението  на  родителите  от  шикозните 
квартали на Париж, Люк Шател довърши, в началото на тази учебна година, разграждането 
на  това,  което беше започнато  в  предучилищния клас  по отношение  на  запознаването с 
езиците, и го замени с привикването към английския.

За щастие,  успоредно с тези медийни шегички на министрите, френското министерство на 
образованието обяви в официални документи, че предлага осем езика за началното училище, 
подминавайки с мълчание факта, че в 90,1% от случаите се изучава английски език, в 8.6% - 
немски (в департамента Мозел и Елзас), с което за испанския, италианския, португалския, 
руския, китайския и арабския остават 1,3%. Чудесен пример за многообразие на хартия, но не 
и в действителност.  

Нека  все  пак  признаем,  че  при  продължаващото  изпълнение  на  амбициозния  план  за 
обновяване на езиковото обучение, започнало през 2005 г., изучаването на два езика е вече 
задължително  в  общото  и  техническото  образование  и  в  профилите  „услуги“  на 
професионалното образование.   Това си е напредък, девет години след срещата на върха в 
Барселона  и  13  години  след  горепосочената  резолюция. През  април  миналата  година 
министърът  учреди  „стратегически  комитет  по  езиците“,  съставен  от  видни  личности. 
Заключенията, които ще бъдат направени, и най-вече последиците, които ще произтекат, се 
очакват с най-голям интерес.

Но след толкова много усилия от страна на управляващите ни да наложат господството на 
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английския от детската градина до висшето образование, бихме могли да се надяваме, че 
резултатите няма да закъснеят. Уви, не!

В  проучване,  извършено  от  Факултета  по  английски  като  чужд  език  на  Университета  в 
Кеймбридж  (ESOL),  международно  признат  сертифициращ  орган  за  английски  език, 
резултатите от което бяха представени в Алианс франсез в Париж на 23 март 2011 г.,  ако 
нивото на английски се е повишило във висшето образование след магистърската степен, в 
замяна,  в  доуниверситетското  образование  резултатите  са  отрицателни. Резултатите  се 
оправдават в четири от петте изследвани страни – Германия, Испания, Франция и Италия, а 
Португалия е единствената страна, в която е отчетен напредък във всички нива между 2004 и 
2009 г.

Резултатът беше напълно неочакван,  но как да  не  го свържем с почти всеобщия спад на 
нивото на четене, едно явление, анализирано в изследване на мрежата Eurydice, публикувано 
през май 2011 г.,  което е  първо паневропейско изследване по тази тема. Това изследване 
представя  една  пълна  картина  на  изучаването  на  четенето  и  идентифицира  някои  от 
основните фактори,  влияещи на придобиването на умения за четене у децата от  3 до 15 
години. През  2009  г.  около  20%  от  15-годишните  изпитват  трудности  при  четене,  със 
значителни отклонения в различните страни. Тъй като отразява моментната действителност, 
това изследване все пак е лишено от всякаква динамична перспектива, която да му позволи да 
отбележи  подобрението  в  образователните  системи  и  педагогическите  методики,  докато 
спада в нивото на четене от 10 години е доказано (вж. особено статистиките на френското 
министерство на образованието,  за  които писахме в нашия  бюлетин №40). Въпреки това, 
разнообразието от представените елементи и най-вече международните сравнения позволяват 
да  се  каже,  че  ако  съществува  политическа  воля,  ефикасната  борба  със  затрудненията  в 
четенето  и  неуспеха  в  училище е  възможна. Също така,  по  инициатива  на  Европейската 
комисия, европейските страни се съгласиха да намалят това съотношение под прага от 15% 
до 2020 г. Това е една от големите цели на програмата 2020 на Европейския съюз.

Това наистина е  добре,  но  ако  трябва  да  определим мястото,  отделено  на  този  въпрос в 
политическите програми и предизборните кампании, например във Франция (благодарим на 
нашите читатели и кореспонденти, за това, че ни изпращат информация по темата от всички 
европейски  страни!),  сме  принудени  да  заключим,  че  въпросът  не  се  възприема  като 
съществен  или  като  важен  залог  и  следователно  нещата  скоро  няма  да  се  променят. 
Следователно, нека да ни стане ясно, че засилването в бездната на 20% от поколенията деца, 
за това, че не знаят език, не се възприема от повечето политически партии като важен въпрос! 
Общественото  мнение  не  е  по-осъзнато,  мислейки  си  може  би,  че  става  въпрос  за 
неизбежност,  срещу която нищо не може да се направи. А всъщност това трябва да бъде 
национално и европейско предизвикателство от първостепенно значение за всяка страна.

3) Сред последните актуализации на сайта
• "La  culture  peut-elle  donner  un  sens  à  l'Europe  ?"  (U.  E  co  et  F.  Mitterrand  -  forum   

Libération) 
• ONU : le multilinguisme peut contribuer à la réalisation des Obj. du millénaire   
• Das innere Leben einer Sprache (Süddeutsche.de)   
• Switzerland: Language key to new foreigner integration law   
• Dans quelle langue traduire son site pour optimiser ses ventes ?   
• L'importanza della traduzione specializzata in ambito giuridico   
• Vidéos : "Plurilinguismes individuels et communautés multilingues...   
• Nederlands na Arabisch en Spaans snelst groeiende taal op Twitter   
• Educação Bilíngue no Brasil (Blog)   
• Foreign languages ‘essential for our children’s future’ (The Financial)   
• Agonia dell'italiano: il Ticino corre ai ripari   
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• Le Web et la version originale des documents   
• "Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii si a traducerii"   
• Meertaligheid: wetenschap en praktijk   
• Competence Requirements in Early Childhood Education and Care   
• “Europa aboga por el plurilingüismo, no podemos cerrar los ojos...   
• Conf. de L. J. Calvet : Le poids des langues dans la mondialisation (Ecouter)   
• Experte: Erste Fremdsprache Englisch nicht immer sinnvoll   
• Belgique : Les tribunaux et l’emploi des langues   
• Association for Language Awareness 11th Conference   
• Classi plurilingui: pronti per la lezione! Presentazione dei risultati...   
• Conferentie over het discours van de eetcultuur (Le Manger et le Dire)   
• Ireland: Modern Languages in Primary Schools Initiative Abolished   
• Werkzeug Sprache: Mehrsprachige Autoren sind selten   
• Emerging Languages, Emergent Knowledge (K.David Harrison)   
• Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt:...   
• What Is Plurilingualism? (WiseGEEK)   
• Politiques et usages de la langue en Europe hier et aujourd'hui (vidéo)   
• Diskussionsrunde zu Sprache und Bildung (6. Dez 2011)   
• Petição "Respeitar o compromisso de duas línguas estrangeiras...   
• Meertaligheid: geen uitzondering, maar regel   
• La Déclaration de Varsovie sur le rôle des langues   
• British Council publica prima colectie de eseuri privind multilingvismul,...   
• Vidéos du colloque : « Le français, langue de l’innovation »   
• Council adopts conclusions on lan  guage competences to enhance mobility   
• Internet, une bouée de sauvetage pour les langues en danger ? (Euractiv)   

4) Откликнете на кампанията за членство в ЕОВМ

От 2005 година сте в контакт с Европейската обсерватория по въпросите на многоезичието 
при  различни  обстоятелства:  подписали  сте  Европейската  харта  на  многоезичието, 
регистрирали сте се в сайта или сте се абонирали за информационния бюлетин.

А може би дори  самите Вие  вече  съдействате  във  Вашата  среда  и  чрез  Ваши собствени 
мрежи на разпространението на идеите на многоезичието и културното многообразие?

Може би също така  установявате,  че  бавно,  но  славно тези  идеи си проправят път и  че 
„унифицираният  език“,  също  както  и  „унифицираната  мисъл“,  се  възприема  повече  като 
опасност, отколкото като напредък.

В контекста  на  кризата,  която  не  е  само  финансова,  преоткриваме мястото на  културата, 
понеже икономическият ни избор е също така и културен избор.

Да защитим европейските езици, да подпомогнем изучаването на всички езици, да привлечем 
вниманието към езиковото и културното многообразие, да  направим така, че да се открои 
едно европейско съзнание, което не търси външен модел, а създава свой собствен, изтъкан от 
собственото  културно  и  езиково  многообразие,  собственото  истинско  богатство  –  това  е 
дългосрочен проект и всекидневна борба.

Надяваме се, че в това, което пише ЕОВМ, най-вече в своя бюлетин и в публикациите си в 
интернет-сайта, ще откриете полъха на тази цивилизационна борба.

Затова, по един или по друг начин, ако вече не сте го направили, ние ви призоваваме да се 
присъедините  към  нас,  за  да  организираме  тази  мрежа  от  индивидуални  и  колективни 
партньори на европейско и световно равнище. Призоваваме Ви да станете член на ЕОВМ.

Също така, сигурно знаете, че следващата Европейска годишна конференция по въпросите на 
многоезичието ще се състои в Рим на 10, 11 и 12 октомври 2012 г.
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Призоваваме  Ви  да  следите  на  сайта  информацията,  свързана  с  това  събитие,  за  да  го 
обсъждате, да присъствате или да вземете участие в него.

В очакване на събитието, ви приканваме да  станете член на ЕОВМ, като натиснете  ТУК, а 
ние ще имаме удоволствието да ви изпратим програмата за 2012 г. на ЕОВМ. 

Ако вече сте член, Ви благодарим за Вашата преданост.

5) Отново за думата „барбекю“
Можем ли да си представим света с едно единствено ястие и едно единствено вино?

В  отговор  на  статията  ни  от  Бюлетин  №  42  за  думата  „барбекю“,  Пол  Балта  привлече 
вниманието ни към книгата си "Какво се пие и яде в Средиземноморието" (изд. „Actes Sud“) , 
в която пише:

„В хубавите дни, дори в северната част на Европа, барбекюто стана модерно, под влияние, 
както се мисли, на Съединените американски щати. Ирония на преносите в различни посоки, 
но думата произхожда от средновековното френско “barbequeue”, което означава да се изпече 
цялото животно – от брадата („barbe“) до опашката („queue“)“.

Следователно  туземският  произход  (от  езика  таино  от  Хаити),  както  пояснява 
„Историческият  речник  на  френския  език“,  не  може  да  бъде  доказан,  освен  ако  и  двете 
хипотези  не  бъдат  сметнати  за  еднакво  приемливи,  и  тогава  ще  имаме  много  интересно 
фонетично и семантично съвпадение. 

Пол Балта потвърждава, че според него и двете хипотези са добри. Езикова загадка и ирония 
на преносите в различни посоки.

Във  всеки  случай,  няма  нищо  по-културологично  и  по-непреводимо  от  кухнята  и 
разпространяването на вкусовете посредством текст и картина е рядко изкуство, което Пол 
Балта владее и което прекрасно се вижда в гореспоменатата негова книга.   Една истинска 
любовна разходка във времето и пространството на средиземноморската кухня.

Тайнство и магия има и „В гората на езика“, заглавие на книгата на Анри Мешонник – едно 
пътуване в дълбините на езика и езиковото и културното многообразие.   Тя е трактат по 
традуктология, но и трактат за езика. Да се консумира на малки глътки, но без мярка.

6)  Център  за  научни  изследвания  на  ЕОВМ: Семинари  за  научни  изследвания  по 
въпросите на многоезичието

• В  партньорство  със  Звеното  за  обучение  и  научни  изследвания  „Интеркултурно 
изучаване на приложна лингвистика“, Докторска школа 132: Научноизследователски 
семинар на Университет „Париж 7 – Дени Дидро“ и ЕОВМ

Лингвистични политики и многоезичие
Предстоящи конференции:  

• 3  февруари  2012  г.:  Лингвистични  политики  и  многоезичие  в  Съединените  
американски  щати –  Кристоф  Реторе  (Европейска  обсерватория  по  въпросите  на 
многоезичието) 

• 10 февруари 2012 г.:  Лингвистични политики и многоезичие в Африка: случаят на  
Демократична република Конго – Жулиен Киланга Мусинде (Университет в Анже) 

• 17  февруари  2012  г.:  Лингвистични  политики  и  многоезичие  в  Мексико  –  Дени 
Костауек (Университет Париж V) 

• 23 март 2012 г.: Лингвистични политики и многоезичие в Гърция, Албания, Република  
Македония  и  Румъния:  случаят  на  арумънския  език –  Стаматис  Беис  (Атинска 
академия) 

• 6  април  2012 г.:  Лингвистични  политики  и  многоезичие  в  Израел –  Авив  Амит 
(Университет в Тел-Авив) 

• 4  май  2012 г.:  Лингвистични  политики  и  многоезичие  във  Франция:  случаят  на  
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елзаския език – Ерик Уейдер, изследовател 

7) Съобщения и издания
• Размисли на пурпурната икономика: Три дискусионни утра с Жил Липовецки

Вторник  17  януари  2012  г.  –  „Култура, икономика  и  глобализация“
Вторник  14  Февруари  2012  Г.  –  „Новите предизвикателства  на  лукса“
Вторник 13 март 2012 г. – „Модата - двигател на иновациите и на консуматорските 
индустрии“ Свалете в PDF – или среща на http://formation.economie-mauve.org. 

• Ключът на езиците: Информационен бюлетин №39 – декември 2011 г.

• SCOLIA  –     (Списание за лингвистика http://publications.unistra.fr/scolia),   25  :брой  
Превод на правилата и правила на превода в европейското пространство: Институции 
и предприятия

• Пет години след Болоня   – напредък или отстъпление на многоезичието?   Cinco anos de 
Bolonha  –  progresso  ou  retrocesso  no  multilinguismo? Университетът  Миньо,  Брага, 
Португалия,  в  сътрудничество  със  Сдружението  на  езиковите  центрове  в 
португалското  висше  образование  (ReCLes.pt),  има  удоволствието  да  представи 
Четвъртия семинар CercleS – Пет години след Болоня – Напредък или отстъпление  
на многоезичието? от 26 до 28 април 2012 г.

• Преподаване на   даден предмет на друг език: методика и професионални практики  , 
Жейжер-Жайе, Анемон / Шлемингер, Жералд / Ле Пап Расин, Кристин/ издава се от 
Европейския център за живите езици (CELV) 

• Translators  and  Interpreters  as  Key  Actors  in  Global  Networking  ,  Постоянна 
международна  конференция  на  университетските  институти  за  писмени  и  устни 
преводачи, 26-27 януари 2012 ООН, Женева

• "Mehrsprachigkeit in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. ...   .. Neue Herausforderungen an 
die  universitäre  Lehre",  Internationale  Konferenz  :  Sprachenpolitik  und  Sprachlehre,  
SLI, Universität Freiburg i.Br., 18-20.04.2012 

• Coll.  IC2012  -    Взаиморазбиране:  множествени  умения,  корпус,  интеграция  , 
Университет Стендал-Гренобъл 3 (Франция) 

• Брой 125 на „Култура и изследвания“обединява приносите на научни изследователи, 
преподаватели,  хора  на  изкуството,  които  дават  своята  лична  оценка  на  езиковите 
практики,  проявяващи  се  в  многоезичния  контекст. Намира  се  онлайн  на: 
http://www.revue.culture-et-recherche.culture.gouv.fr  и  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Culture-et-recherche2

• Изследвания в областта на дидактиката на езиците и културата  : Wiki на понятията и   
концепциите, покана за участие

• Didáctica  de  las  lenguas  modernas,  competencia  plurilingüe  et  intercultural  ,  Гонзалез 
Пиньейро,  Мануел. Гилен  Диаз,  Кармен. Вез,  Хосе  Мануел ISBN: 9788497566858, 
Цифров ISBN: 9788499584249

• Френският    език и езиците на Европа (пети срещи в Лире)  ,  издателства PUR, 2011, 
ISBN : 978-2-7535-1728-8, Франсоаз Арго-Дютар (съст.) 

• Sensibilização  à  diversidade  linguística  e  didáticas  Investigação,  ...   Четвърти  конгрес 
EDiLiC - Авейро - ПОРТУГАЛИЯ - 16, 17 и 18 юли 2012 г. 

• Участвайте  в  разработването  на  Clic  images  ,  Clic  images е  банка  на  рисунки  без 
авторски права, предназначени за образователната общност

• Езиково  обучение  в  контекста  на  социалното  включване  ,  Бретение,  Од  (съст.), 
Издателства „Peter Lang“, колекция: Transversales - том 28 

• Езици   – Култури – Общества : дидактически питания  ,  международен колоквиум, 20, 
21 и 22 юни 2012 г., Университет Париж 3 – Нова Сорбона - DILTEC (EA 2288), покана 
за обмен на информация 

• Покана за участие : „Езиците в европейското кино“   
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• Международната трибуна на живите езици брой 51   
• Language Forgetting (Франсоа Грожан)   
• XLVI Congresso Inter. SLI 2012 "Plurilinguismo/Sintassi"  , ще се проведе в Университета 

за чужденци в Сиена в дните 27-29 септември 2012 г. 

6) За да прочетете предишните бюлетини на ЕОВМ, натиснете тук
Ако не желаете повече да получавате този бюлетин, отговорете на това съобщение, като го 

озаглавите с NON.
ЕОВМ - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

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