Информационен бюлетин на ЕОВМ № 54
(май 2014 г. – Специално издание – избори за Европарламент)
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Редакционно: Езиковият режим в Европа – един въпрос с
неизменна актуалност

Не е работа на ЕОВМ да заема позиция по програмите на
политическите групи в Европейския парламент, нито пък по
отношение на личността на кандидатите* за председател на
Европейската комисия.
Както обаче можеше да се очаква, институционалните промени,
породени от Договора от Лисабон, водят до това отново да се
поставя въпросът за езиковия режим в Европейския съюз.
Да припомним какви са в това отношение новостите в Договора от
Лисабон.
Председателят на Европейската комисия вече няма да се „номинира
от Европейския съвет“, който избор след това да се „утвърждава от
Европейския парламент“, а се „избира от Европейския парламент
по предложение на Европейския съвет“, който трябва да „вземе под
внимание резултатите от изборите за Европейски парламент“.
Последиците от тези съществени изменения са разнородни.
1) Да започнем най-напред с това, което можеше просто да бъде
една подробност.
На 15 май 2014 ще се състои, или се състоя, в зависимост от това
кога четете тази статия, големият дебат на кампанията за избор на
председател на Европейската комисия.
Кандидатите за председател на Еврокомисията се номинират от
политическите групи в Европейския парламент. Някои от тях вече
започнаха своята кампания, при това на езика на страната, в която
живеят.
По възможно най-естествения начин те се нареждат в редиците на
далечни предшественици на европейската идея, ясно разбрали
значението на езиковата проблематика.
Без да имаме намерение да отиваме твърде далеч в сравнението, да
си припомним за миг нашата европейска история. Карл V (1500 –
1558 г.) е изучавал езиците в империята си, докато я е разширявал
чрез династически съюзи. На него се приписват думите: „Мъж,
говорещ четири езика, струва колкото четирима мъже“.
По-назад във времето, когато върху развалините на Каролингската
империя е трябвало да се изгради съюз между едно германско
кралство и едно, говорещо на романски език, Карл Плешиви и
Лудвиг Германски полагат клетва в Страсбург (14 февруари 842 г.)
на романски и (средновековен) немски – Карл Плешиви се заклева
пред брат си Лудвиг на средновековен немски (старогермански), а
Лудвиг се заклева пред брат си Карл на романски, който един ден
ще стане френски. Можело е клетвата от Страсбург да бъде …->

Управление и редакция:
Кристиан Трамбле и Астрид Гийом
Превод: Екатерина Крумова

Инфобюлетинът
на
ЕОВМ
се
превежда от доброволци на немски,
английски, български, хърватски,
испански, гръцки, италиански, полски, португалски, румънски и руски.
Текстовете са достъпни онлайн.
Благодарим на преводачите. Можете
да добавите и други езици.
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Предишните бюлетини можете да
намерите тук

В броя

Редакционно: Езиковият режим в
Европа – един въпрос с неизменна
актуалност
 Други съобщения и издания
 Не пропускайте новите статии

-> написана на латински. От
политически съображения тя е
съставена и провъзгласена на
трите
основни
езика:
средновековен
немски,
средновековен
френски
и
латински. Символът е мощен и се
изразява чрез езиците.
Но ето ни в нова епоха.
Регламентът на „Евровизия“ за 15
май предвижда предаването да се
води
на
английски
език,
кандидатите да се представят с
едноминутно
изявление
на
английски и дебатът също да бъде
на този език.
Според ЕОВМ този редакторски
избор на една професионална
инстанция
без
политическа
легитимност
е
правна,
интелектуална, стратегическа и
политическа чудовищност....->
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-> На първо място правна, доколкото регламентирането на
телевизионен дебат, излъчван пред няколко стотин милиони
зрители, е политически акт, чието регламентиране би следвало да се
извършва единствено от независима и легитимна инстанция, т.е.
установена от политическата власт.
На второ място интелектуална, понеже нито един от кандидатите
не е англоговорещ. Родните им езици са немски, фламандски,
гръцки и френски. Освен това са все полиглоти.
Разбира се, те всички са представители на един просветен
европейски елит и говорят свободно английски. Тяхното
многоезичие, което би следвало да бъде подчертавано, отговаря
повече на потребностите на днешния свят от едно медийно
омаловажаващо едноезичие. Дори американците, самите те толкова
едноезични, въпреки че разпространяващият се отвътре испански
донякъде променя вътрешното статукво, започват да разбират днес
необходимостта от многоезичието в един свят, в който са загубили
доста от доминиращата си позиция. Тогава защо да се вкопчваме в
една англоманска визия, прикриваща се под маската на нещо
модерно, която всъщност е остаряла, овехтяла и изостанала, имайки
предвид нуждите на нашето съвремие?
Стратегическа, защото как народите на Европа, които в момента
клонят към отделяне от нея, биха се заинтересували повече от
Европа, ако не им се говори на техния език? Нима намерението е
пропастта между политиците и населението да се задълбае още и
още? То точно обратната стратегия следва да се търси …
И накрая политическа, защото английският не е и никога няма да
бъде езикът на Европа. Това, че служителите на Европейската
комисия, сред които англоговорещите по рождение са извънредно
малко, използват английския повече от другите европейски езици,
по-скоро от социологическа тромавост, отколкото от практическа
необходимост, не е достатъчно, за да стане английският езикът на
Европа. Действителността на място е толкова различна …
Девизът на Европа е Единство в многообразието, а принципът на
езиковото и културното многообразие е препотвърден с Договора
от Лисабон.
Договорите са установили многоезичието, или, от институционална
гледна точка, равенството между езиците на държавите членки.
„Езикът на Европа, беше казал Умберто Еко, е преводът.“ Той е
също и многоезичието, с други думи, не само признаването на
равенството между европейските езици, но и целта всеки
гражданин да е способен да общува на поне още два езика, освен
своя роден.
Сега, докато пишем тези редове, не знаем как ще се развие дебатът
по Евровизия. Организаторите отказаха да променят регламента си,
но не можаха да откажат на кандидатите правото на всеки
европейски гражданин да се изразява на родния си език и на
европейски език или езици по негов избор – право, което
Европейският парламент обичайно успява да управлява за близо
800 депутати. Ние изразихме в прессъобщение нашето отношение.

-> шаблона на всеанглийския,
който е белег за конформизъм и за
тотално отсъствие на критичност
спрямо днешния свят. Важно е да
се знае как ще действа бъдещият
председател
на
Европейската
комисия
в езиков план, в
публичните си прояви и по
отношение
на
общото
функциониране на Комисията.

3) Оплакванията от езикова гледна
точка към Комисията са три:
- Сайтът Europa е много
хетерогенен: докато голяма част от
генералните дирекции зачитат
нормите на многоезичието и
уебсайтовете им са до голяма
степен на всички езици на
Европейския съюз, или поне на
три езика, някои не спазват
изобщо правилата и са 99 % на
английски, разбира се, без каквато
и да е причина.
- Близо половината от около
четиридесетте
изпълнителни
агенции, които впрочем в уставите
си се позовават на Регламент 58/1,
не спазват езиковия режим на
Европейския
съюз
при
комуникацията си, и особено в
уебсайтовете си. Няма друго
обяснение,
освен
личните
предпочитания на техните екипи.
Такива практики са напълно
неприемливи.
- И накрая, всички знаем, че 80 %
от текстовете, произлизащи от
Европейския съюз, се пишат найнапред
на
английски
от
служители,
които
не
са
англоговорещи.
За да бъде
гарантирано
качеството
на
английския, който се използва,
текстовете се редактират от екип
професионални преводачи. Това,
че немскоговорещ пише на
английски текст, който после ще
бъде
преведен
на
немски,
определено буди учудване, като
2) Друга важна тема: нагласите на кандидатите по отношение на примерът е валиден за всички
езиковия въпрос. Направихме проверка – разгледахме уебсайтовете езици на служителите, работещи в
им. Резултатите публикуваме онлайн. Ако нашата класация не Ви Европейската комисия. Време е
удовлетворява, приканваме Ви да се свържете с Вашия фаворит и тези неща да се осмислят!
да му обърнете внимание върху необходимостта да прояви повече
…->
грижа спрямо езиковите въпроси и да се дистанцира от …->
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Това са въпросите от езиково естество сред много други също
толкова важни теми, по които новият председател на
Еврокомисията трябва да вземе отношение.
Нека всички, които като нас смятат, че тези въпроси не са
второстепенни, да положат усилия бъдещият председател на
Европейската комисия да им обърне повече внимание и да извлече
конкретни поуки.
* Жан-Клод Юнкер (Европейска народна партия), Франциска
Келер (за Зелените), Мартин Шулц (Партия на европейските социа-

листи),
Алексис
Цирпас,
председател на Партията на
европейската
левица,
Ги
Верхофстад
(Алианс
на
либералите и демократите за
Европа).

Не пропускайте тези статии

Communiqué : 15 mai 2014 - un débat en Eurovision qui concerne tous les citoyens !

UNESCO fait sien l'objectif de 2 langues en plus de la langue
principale d'enseignement (1+2)

Élections européennes - Des cinq candidats à la présidence de
la Commission, lesquels sont les plus plurilingues ?
Débat Eurovision 15 mai 2014 - Élections du président de la
Commission européenne - L'anglais doit-il être la langue de la
campagne ?
E.U. Fights to Get Everyone Speaking Same Language on Education

Cortes nas despesas do Parlamento Europeu ameaçam o multilinguismo

Lettera aperta di protesta dei lettori linguistici di lingua tedesca
alle università italiane

Keep Your Multilingualism to Yourself
ASAP, FYI, brainstorming : les 15 anglicismes les plus insupportables du bureau (Huffington Post)
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Съобщения и издания

Музей, научно-популярен център за езиците на света, в сърцето на
Париж
Езикът, присъстващ дори в тайните дълбини на нашите сънища, има
определяща роля в нашия живот. Постоянната изложба MUNDOLINGUA,
разположена на близо 170 м², Ви кани да разбулите нейните тайни чрез
единствено по рода си посещение на множеството тематични кътчета.
Изложбата е достъпна за всички, и дебютанти, и експерти. Можете да я
посетите през различни входящи нива, чрез четива и аудиоматериали на
сензорни екрани, игри, интерактивни демонстрации с множество необичайни
предмети: глава, издаваща звуци, дърво на езиците, синтактически кубчета и
блокчета, различни инструменти, използвани от лингвистите на терен,
факсимиле от Розетския камък, шифровъчна машина „Енигма“ и др.
ASSOCIATION MUNDOLINGUA
10 rue Servandoni – 75006 Paris - тел. +33 (0)1 56 81 65 79
http://www.mundolingua.org/ - contact@mundolingua.org
Отворено всеки ден: 10 – 19 часа
Списанието на Synergies Italie, издание на GERFLINT, отправя покана за
изпращане на материали за брой 11 по темата:
Търговия на словото
Между лингвистика и икономика
Под редакцията на Джовани Агрести, Университет в Терамо
Краен срок за подаване на предложенията: 30 май 2014 г.
http://gerflint.eu/publications/synergies-italie.html

Първи международен конгрес по приложна лингвистика в езиковото
обучение: Напред към многоезичието. Място за срещи, на което учени и
преподаватели, експерти и начинаещи споделят резултатите от своите
дидактически изследвания и опит.
> Научете повече

XI Congreso Internacional Traducción, Texto e Interferencias
El Congreso de 2014 versará, como bien aclara su título, sobre la amplia temática de
la teoría y la práctica de la traducción, con especial incidencia en los tipos de traducciones, y los traductores.
La fecha límite para la presentación de los resúmenes finalizará el 30 de junio de
2014
Lengua(s) oficial(es) del evento: español, inglés, alemán, francés
>> Más información >>
Семинар на CERIJE
(CEntre de Recherche Interdisciplinaire en JuritraductologiE – Център за
интердисциплинарни изследвания по теория на юридическия превод)
19 – 20 juin 2014 г. в Париж, сградата на ЮНЕСКО
„Смисълът от теорията на юридическия превод: за университетските
кадри,
правистите, преводачите и гражданите“
Семинарът има за цел да покаже предизвикателствата на ролята на устния и
писмения преводач в контекста на глобализацията и съдебното производство.
За повече информация: http://www.cerije.eu/manifestations-scientifiques-1/
Ако повече не желаете да получавате този бюлетин, отговорете на имейла само с NON.
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