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7) Cum să susţinem OEP?

1) Apel pentru o politică europeană a traducerii: Petiţie 

„Numai dacă se reneagă ea însăşi, Europa nu va putea fi construită fără a respecta pluralitatea  
limbilor sale. Se întrevăd două posibilităţi: fie să se folosească în mod generalizat «un dialect de  
tranzacţie» pentru a favoriza schimburile, cu riscul unei sărăciri colective, fie să se profite de şi să  
se  garanteze  diversitatea  lingvistică  pentru  a  permite  o  mai  bună  înţelegere  reciprocă  şi  un  
adevărat dialog.
 
Cel  puţin  în  interiorul  frontierelor  sale  provizorii,  Uniunea  Europeană  a  asigurat  circulaţia  
mărfurilor, a capitalurilor şi a persoanelor.  Este timpul ca aceasta să-şi  impună o circulaţie a  
culturilor, a operelor şi a imaginaţiei, restabilind astfel legătura cu momentele prolifice ale Europei  
istorice. Este timpul ca europenii să înveţe să-şi vorbească lor înşişi în limbile lor. Valorificarea  
limbilor Europei va contribui la reconcilierea cetăţenilor cu Europa. Traducerea joacă aici un rol  
politic esenţial…”

Citeşte textul integral, a se vedea lista semnatarilor şi semnează această petiţie pe site-ul Plus d'une 
langue.

Vă invităm să semnaţi şi Carta europeană a plurilingvismului (disponibilă în 18 limbi).

2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului
● Hommage à C. Lévi-Strauss - Colloque Le Monde du Symbolique     
● Une lettre ouverte de l'ANILS pour sauver les secondes langues en Italie     
● Communiqué de presse de Lingua e Nuova Didattica  
● Défense du français dans les entreprises : la CFTC poursuit Europ Assistance (AFP)     
● Pétition des enseignants pour l'abrogation de l'article 25 en Italie     
● Pénurie de professeurs d'allemand ! (une lettre du président de l'ADEAF)     
● Le texte de la communication de la Commission sur le multilinguisme (L. Orban)  
● Pour résorber la fracture linguistique (Le Monde du 17.10.08)   
● Appel à communications : Le double en traduction...   
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● Moldavie : colloque international Francopolyphonie   
● Etats généraux du multilinguisme (26 septembre 2008) : les interventions (partiel)  
● Une école plurilingue et interculturelle - Lettre à la ministre italienne de l'éducation   
● L'inglese pigliatutto della Gelmini. Via alle proteste, e la Ue si prepara (La Republica)   
● Les enseignants italiens défendent la diversité linguistique  
● Troisièmes Journées des Droits Linguistiques (Appel à communications)  
● Un réseau de soutien juridique à la diversité culturelle  
● Langues étrangères, l'atout de celui qui va plus loin ... (Corriere della Sera)   
● Priorité aux langues étrangères dans l'Académie de Reims (AEF)   
● Un Master trinational « Plurilinguisme »   
● Dictionnaire Plurilingue des libertés de l’esprit   (J.P. Dionnet)   
● La collection "Traducto" aux Editions De Boeck     
● Les multiplicités linguistiques et culturelles en Europe (séminaire 11/11/2008)  
● Die Presse : Erasmus für Austausch-Soldaten     
● La Hongrie soutient la stratégie pour le plurilinguisme en Europe  

3) Italia ia poziţie împotriva reducţionismului lingvistic 

Guvernul italian pare că doreşte să repună în vigoare articolul 25 dintr-un decret din 2005 care 
prevede posibilitatea ca familiile să solicite gruparea pe o singură limbă a programelor de LV1 şi 
LV2. De asemenea, guvernul italian prevede eliminarea din şcolile primare a altor limbi vii decât 
engleza. Această politică se opune în mod direct obiectivului stabilit de către Consiliul European de 
la Barcelona din 15-16 martie 2002 care recomanda îmbunătăţirea competenţelor de bază, în special 
prin învăţarea a cel puţin două limbi străine de la o vârstă cât mai fragedă”.
 Recent, raportul Maalouf a propus conceptul de „limbă personală adoptivă” care pune pe picior de 
egalitate cel puţin primele două limbi, limba numită internaţională şi cel puţin o altă limbă.
Cu toate acestea, nimic nu pare să poată frâna expansiunea limbii engleze în detrimentul celorlalte 
limbi, cu complicitatea activă sau pasivă a numeroase guverne.

După cum spun autorii unui apel pentru o politică europeană a traducerii, „numai dacă se reneagă ea 
însăşi, Europa nu va putea fi construită fără a respecta pluralitatea limbilor sale.”

Este vorba despre o miză absolut majoră care nu poate fi câştigată decât dacă este asumată de către 
societatea civilă.  Din acest  motiv,  OEP susţine fără rezerve iniţaitivele profesorilor italieni care 
predau  limbi  vii,  profesori  de  limba  germană,  franceză,  spaniolă  şi  engleză  care  combat  acest 
reducţionism lingvistic şi cultural care se opune ideii europene şi care chiar o distruge. 
OEP face apel la toţi profesorii de limbă a Europei să îi susţină pe profesorii italieni de limbi străine 
prin semnarea petiţiei lor pe site-ul OEP.

4) Seminarul doctoral al Universităţii Paris René Descartes/OEP „Varietăţi şi mize ale 
plurilingvismului”

Universitatea Paris V René Descartes şi Observatorul European al Plurilingvismului organizează în 
cursul anului universitar 2008-2009 un seminar de cercetare consacrat plurilingvismului.
În  cursul  acestui  seminar  vor  lua  cuvântul  atât  cercetători,  cât  şi  responsabili  de  întreprinderi, 
funcţionari internaţionali, specialişti în traduceri, artişti şi specialişti din lumea artelor. Pentru a afla 
mai multe

5) Apariţii
● Europe : l'enjeu linguistique  , Claude Truchot, 2008, La Documentation française

● S'entendre entre langues voisines : vers l'intercompréhension, Dir. Virginie Conti et François 
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Grin, 2008, Ed. Georg

● La Lettre N°23 de Linguoresponsable.org : Le CyberTrophée des langues 2008   pour The 
Swatch Group !  Le prix couronne une entreprise ou une administration parmi six cents en 
Europe  pour  ses  efforts  en  faveur  de  la  diversité  linguistique  et  culturelle  sur  internet.
Il a été reçu par M. Nick Hayek, président de la direction générale, lors d'une cérémonie qui 
s'est tenue à Paris, au Palais du Luxembourg, le 25 septembre 2008.

● Pleins  feux  sur  la  motivation   :  Les  Langues  Modernes n°3/2008 de  l'APLV, 
aplv.lm@gmail.com, 01  47  07  94  82.  Pour  les  abonnements  télécharger  le  bulletin 
d'abonnement.

● Conscience du plurilinguisme - Pratiques, représentations et interventions  , Michel 
Candelier, Gina Ioannitou, Danielle Omer, Marie-Thérèse Vasseur, Collectif, 2008, PU 
Rennes

● Forging Multilingual Spaces. Integrated Perspectives on Majority and Minority Bilingual   
Education , Hélot, C. et De Mejia , A.M. (2008), Clevedon Multilingual Matters.

● Une nouvelle collection sur la traduction et la traductologie, Traducto, sous la direction de 
Mathieu Guidère, vient de paraître chez De Boeck.

6) Recitiţi Buletinele precedente ale OEP apăsând aici 

7) Cum să susţinem OEP? 

Observatorul nu este o administraţie, ci o iniţiativă a societăţii civile, adică a asociaţiilor, a unei 
fundaţii  şi  a  unor  persoane fizice  care  au  decis  să-şi  unească  eforturile  pentru  plurilingvism şi 
diversitate culturală. Pentru a-şi pune în aplicare proiectele, acesta solicită sprijin public. Astfel, 
pentru organizarea celei de-a doua reuniuni Assises européennes du plurilinguisme, care va avea loc 
la Berlin în 2009, OEP a beneficiat de o importantă susţinere din partea Agenţiei Executive pentru 
Educaţie,  Audiovizual  şi  Cultură  (EACEA) în cadrul  programului  „Europa pentru cetăţeni”.  De 
asemenea, beneficiem de sprijinul susţinut al Ministerului francez al Culturii, iar pentru obţinerea 
bugetului aşteptăm şi alte participări. Altfel, pentru a se dezvolta şi a acţiona în mod eficient, OEP 
are neapărată nevoie de sprijinul dumneavoastră care se poate deja traduce şi printr-o adeziune 
individuală. 
Orice contribuţie  este  apreciată.  Observatorul  trebuie  să îşi  extindă reţeaua de corespondenţi  şi 
traducători. Acţiunea OEP se întinde de fapt la nivel european şi la nivel internaţional, limitele sale 
geografice nelimitându-se la frontierele Uniunii Europene.

Pentru a afla mai multe, apăsaţi AICI

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la acest buletin, răspundeţi la acest mesaj cu titlul NU.
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