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Traducerile  în  limbile  germană,  italiană,  spaniolă,  engleză, portugheză, greacă şi  poloneză sunt 
disponibile on-line.
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1) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• Faut-il parler anglais pour être européen ? CR et 10 recommandations syndicales...     
• Un proyecto comunitario protegerá y preservará lenguas en peligro de extinción   
• DLF Bruxelles-Europe : Infolettre n°18   
• Place de l'anglais à l'Université norvégienne   
• CIAO! Zweisprachiges Magazin für Italienliebhaber   
• Un appel d'associations de défense de la langue française   
• RFI : fin des programmes en allemand, polonais, laotien, albanais et turc (AFP)   
• Call for Book Chapters: Translating from Arabic   
• Premier rapport sur la situation des langues minoritaires en Rép. Tchèque   
• UNESCO and ICANN promote linguistic diversity...   
• Le réseau «master européen de traduction» est opérationnel  
• La dispute linguistique entre Hongrie et Slovaquie ravivée...   
• Rappel à communication : la traduction de textes plurilingues   
• Une langue slave de plus en Europe ?   
• La lengua española genera el 15,6% del PIB   
• A la Commission, mieux vaut "speaker" English (Jean Quatremer)  
• Claude Hagège : la loi 101 québecoise comme modèle de plurilinguisme   
• Lausanne 2010 : "Eveil aux langues, approches plurielles :...    

2) Limbile şi identitatea naţională

OEP nu a aşteptat dezbaterea privind identitatea naţională în Franţa pentru a-şi pune întrebări cu privire la 
această chestiune, care reprezintă un subiect foarte important. Ea este esenţa problematicii plurilingvismului 
şi  nu  a  fost  un  lucru  întâmplător  faptul  că  prima  masă  rotundă  din  cadrul  Assises  européennes  du 
plurilinguisme de la Berlin, care a avut loc între 18-19 iunie 2009, avea ca subiect „Cetăţenia şi identităţile 
naţionale”.

Relaţia dintre limbă şi identitatea naţională este evident extrem de complexă. Tripticul un popor, o 
limbă, un stat, nu este deloc o regulă în perioada modernă dominată de modelul statului-naţiune. 
Naţiuni  diferite  pot  folosi  aceeaşi  limbă,  în  timp  ce  aceeaşi  naţiune  poate  include  populaţii 
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vorbitoare de limbi diferite. Limba nu este suficientă. Trebuie împărtăşite valori comune, şi în afară 
de valori, nu trebuie împărtăşită doar o istorie comună, ci un destin comun, care poate rezulta din 
istorii plurale.

Totuşi, şi acest lucru este extrem de adevărat atunci când statul-naţiune este în criză, limba este 
probabil  cel  mai  puternic  dintre  semnele  identităţii  cu  teritoriul.  Francezii  care  consideră,  în 
proporţie de 98%, limba ca element important al identităţii nu se înşeală. Şi asta dintr-un motiv 
foarte profund, şi anume că limba nu este deloc un instrument al concepţiei vulgare. Este mult mai 
mult decât atât. Bineînţeles, este un mijloc de comunicare şi de schimb de informaţii. Dar mai ales 
este un mijloc de exprimare a ideilor, gusturilor, sentimentelor, valorilor, etc., dar şi locul memoriei 
colective. Prin limbă se realizează gândirea. Limba nu este un instrument, este un mediu. Un mediu 
care se mişcă. Limba nu este fixă, nu este dedicată eternei sale reproduceri. Ea este permeabilă, 
sensibilă la influenţe şi la celelalte percepţii despre lume, se hrăneşte din schimburi interindividuale 
mai mult sau mai puţin masive. Putem să le evităm aşa cum putem să ne evităm sinele. Din acest 
motiv,  identitatea,  în  permanenţă  întinsă  prin  auto-analiză  şi  prin  analiza  celorlalţi,  este  într-o 
continuă schimbare rămând mereu ea însăşi. Ea este plurală. Dar despre ce limbă vorbim de fapt? 
Despre limba maternă, despre limba sau limbile din ţara gazdă, despre celelalte limbi vorbite de 
resortisanţii plurilingvi, despre limba vecinului? Despre toate, bineînţeles, dar în primul rând despre 
limba maternă. Celelalte limbi deschid alte orizonturi şi permit observarea propriei limbi şi o mai 
bună cunoaştere a acesteia. Pentru că, dacă limba determină în mod foarte puternic personalitatea, 
în acelaşi timp, prin universalitatea sa, ea reprezintă o modalitate de emancipare şi de eliberare. 
După ce a trecut prin şcoală, limba maternă eliberează. Iar celelalte limbi îi împing limitele, fără a o 
afecta, sau cel puţin aşa ar trebui să se întâmple.

Şi dacă limba maternă nu este limba ţării gazdă, ei bine, aceasta trebuie învăţată, fără a pierde limba 
maternă, iar acest lucru este adevărat în orice condiţii, sau ar trebui să fie, atât pentru persoane, cât 
şi pentru întreprinderi. Este cel mai elementar cod de bună conduită.

3) Plurilingvismul şi identităţile naţionale: Ce spune Carta europeană a plurilingvismului? 

Plurilingvismul şi Europa politică

Plurilingvismul şi afirmarea unei Europe politice sunt inseparabile. 

Europa  este  bogată prin  diversitatea  sa:  diversitate  geografică,  dar  şi  diversitate  culturală  şi 
lingvistică.  Diversitate  nu  exclude  însă  intensitatea  schimburilor  şi  emergenţa  unei  conştiinţe 
europene înrădăcinată într-o istorie îndelungată, comună şi asumată şi care a fost, în trecut, deseori, 
conflictuală.

Limbile neputând fi separate de cultură, identitatea Europei este dată de culturile şi limbile sale, 
vechi şi moderne. 

Europa nu poate prin urmare să existe fără respectarea limbilor care o ilustrează şi o însufleţesc şi 
nu poate fi închisă în tiparul unui economism reductor.

Plurilingvismul şi identităţile europene

Plurilingvismul  reprezintă  modul  de  afirmare  în  Europa  a  perenităţii  entităţilor  naţionale,  loc 
privilegiat de exercitare a cetăţeniei.

Dacă Europa comercială se poate obişnui, nu fără riscuri, cu o limbă vehiculară, Europa politică şi 
cetăţenească  nu  poate  exista  fără  cunoaşterea  şi  înţelegerea  reciprocă  a  popoarelor  europene. 
Această cunoaştere şi această înţelegere nu îşi pot prinde rădăcini decât prin intermediul limbilor cu 
tradiţie culturală.



Nu poate exista o singură limbă pentru Europa. Europa trebuie să îşi găsească plenitudinea refuzând 
a gândi şi a munci în limbile superputerilor actuale sau viitoare, în special în cazul în care aceste 
limbi sunt minoritare în Europa.

SEMNAŢI CARTA ŞI ÎNCURAJAŢI-I ŞI PE ALŢII SĂ O SEMNEZE

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

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

Seminar de cercetare Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politici lingvistice şi plurilingvism

 Următoarele sesiuni: 
- 5 februarie 2010: Politici lingvistice şi plurilingvism în Cipru  

Marilena Karyolemou (Universitatea din Cipru)
- 19 martie 2010: Politici lingvistice şi plurilingvism în Spania – cazul limbii leoneze 

Janick Le Men (Universitatea din Leon - Spania)

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie

5) Anunţuri şi apariţii

• UNESCO îşi prezintă colecţia multilingvă de Istorii generale şi regionale ale umanităţii, o 
iniţiativă titanică, ce a reunit peste 1 800 de istorici şi experţi din întreaga lume, o operă 
unică în domeniul  său,  care include 51 de volume şi  care  transcende istoriile  naţionale: 
UNESCO  prezintă  astăzi  în  versiune  multilingvă  şi  dintr-o  nouă  perspectivă  Istoriile  
umanităţii: Citiţi pe site

• MON MUR A MOI/ DIE MAUER UND ICH,  Musiktheater  cu Marén Berg,  scenariu şi 
punere  în  scenă  Christian  Bruster,  Co-producţie  MAISON  DE L'EUROPE  -  LE  P'TIT 
EUROPEEN. Următoarea dată pentru Paris: vineri, 22 ianuarie 2010.

• Etude  sur  la  contribution  du  multilinguisme  à  la  créativité   (Studiu  privind  contribuţia 
multilingvismului la creativitate), studiu comandat de Comisia Europeană şi publicat la 24 
iulie 2009.

• Rapport au   Parlement 2009 sur l’emploi de la langue française   (Raport pentru   Parlamentul   
2009 cu privire la folosirea limbii franceze)

• La Clé des langues   (Cheia limbilor) decembrie 2009

• Revista internaţională de gândire critică  Transeuropéennes  reapare, ca publicaţie on-line, 
Avem marea plăcere de a vă invita să descoperiţi această nouă serie şi prima sa prezentare: 
texte, majoritatea inedite, nu doar în franceză şi engleză, ca înainte, ci şi în arabă şi turcă, o 
galerie de fotografii … Site-ul este încă în construcţie, dar legăturile sunt funcţionale. Si pot 
fi împărtăşite.

Bine aţi venit pe www.transeuropeennes.eu!

6) Recitiţi precedentele Scrisori electronice ale OEP apăsând   a  ici  

7) Adeziunea la OEP

OEP este o asociaţie de drept francez, dar cu un puternic caracter internaţional din cauza membrilor 
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şi partenerilor săi. În ciuda sprijinului pe care îl primeşte în special din partea autorităţilor publice 
pentru organizarea unor evenimente importante, precum Assises, pentru a exista şi a se dezvolta, 
OEP are neapărată nevoie de sprijinul membrilor săi, persoane fizice sau juridice. Dacă doriţi să 
susţineţi eforturile sale pentru a vă informa, dacă doriţi să analizaţi împreună cu noi, să exploataţi 
activitatea  de  cercetare,  să  favorizaţi  şi  să  valorificaţi  publicaţii  privind  plurilingvsimul  şi 
diversitatea  lingvistică  şi  culturală,  să  acţionaţi  pe  lângă  responsabilii  politici  etc.,  nu  ezitaţi, 
deveniţi membru al OEP.

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