
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Πολυγλωσσίας
- Åõñùðáúêü συνέδριο ðïëõãëùóóßáò –

Βερολίνο / Genshagen, 18 – 19 Éïõíßïõ 2009 

 
Ενημερωτικό δελτίο N°22 (Φεβρουάριος 2009) 

           http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

 Μεταφράσεις στα γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, ρουμανικά, πορτογαλικά     και πολωνέζικα διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα.

 1. Σεμινάριο : Πώς χρησιμοποιούνται οι γλώσσες στις διεθνείς εταιρίες (Παρίσι – 9 Απριλίου 2009);
2. Δευτέρο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Πολυγλωσσίας
 3. Τί λέει η Ευρωπαϊκή Χάρτα της Πολυγλωσσίας ;
4. Τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
5. Γεγονότα – Συνεδρία – Σεμινάρια
6. Δημοσιεύματα
7. Πώς να διαβάζετε ξανά τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία

 1) Σεμινάριο στο θέμα : « Πώς χρησιμοποιούνται οι γλώσσες στις διεθνείς εταιρίες ; » (Παρίσι – 9 Απριλίου 2009)

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της πολυγλωσσίας, 

Το Γαλλο-γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, 
 Η Εταιρεία Louvre Alliance ,
διοργανώνουν από κοινού το σεμινάριο
 « Πώς διαχειρίζεται το θέμα των γλωσσών στις διεθνείς εταιρίες ; »
9 Απριλίου 2009
 Γαλλο-γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (CFACI)

 18 rue Balard 75015 Παρίσι
Για να δείτε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Για να γραφτείτε, πατήστε εδώ

 2)  Το  Δεύτερο  Ευρωπαϊκό  Συνέδριο  της  Πολυγλωσσίας  με  θέμα :  « Να  διαλέξουμε  τη  σωστή 
‘πολυγλωσσία’»
 Ο όρος ‘πολυγλωσσία’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έννοιες πολύ διαφορετικές. Π.χ. επισήμανε πρόσφατα στο 
Κοινοβούλιο της Ευρώπης ένας ευρωβουλευτής πως « η αναγνώριση της πολυγλωσσίας σε μία συγκεκριμένη χώρα 
δεν  μπορεί  να  γίνει  χωρίς  την  αναγνώριση  της  παρουσίας  στην  ίδια  χώρα  περιοχών  που  έχουν  την  δική  της 
γλώσσα. » Σε αυτή την έννοια η πολυγλωσσία, για να υπάρχει, δεν χρειάζεται τίποτ’ άλλο παρά την συνύπαρξη στο 
ίδιο έδαφος μονόγλωσσων πληθυσμών με διαφορετικές γλώσσες ή που ενδεχομένως μοιράζονται την ίδια επίσημη 
εθνική γλώσσα.
Κατά το Ε.Π.Π. όμως η πολυγλωσσία δεν περιορίζεται σε αυτή τη μοναδική όψη. Η προστασία και μάλλον η 
προώθηση των τοπικών ή μειονοτικών γλωσσών είναι δικαιολογημένη και εντάσσεται στο γλωσσικό δικαίωμα που 
καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα της Πολυγλωσσίας (βλ. το επόμενο άρθρο).
Εντούτοις πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχει κίνδυνος μήπως σε δύο ή τρεις γενιές οι επίσημες γλώσσες - όπως τα 
γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά – βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τις σημερινές τοπικές ή μειονοτικές 
γλώσσες.

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/


Σήμερα στην Ευρώπη, 90% των μαθητών μαθαίνουν μόνο μία ξένη γλώσσα, συγκεκριμένα τα αγγλικά, και 
ενδεχομένως έχουν μόνο στοιχειώδεις γνώσεις σε μίαν άλλη γλώσσα. Η πορεία μας αυτή οδηγείται σε ένα γλωσσικό 
μοντέλο όπου θα είναι πολύ φτωχή η επικοινωνία σε μίαν άλλη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων. 
Πρέπει όμως να διασφαλίζεται η οριζόντια κυκλοφορία των ιδεών, των γνώσεων και των φαντασιακών. Σε αυτόν 
τον σκοπό πρέπει να ξέρει ο ένας τη γλώσσα του άλλου και να μπορεί να τη μεταφράζει. Αυτή είναι η βάση του 
Δευτέρου Συνεδρίου της Πολυγλωσσίας που θα διοργανώνεται στο Βερολίνο το 18 και 19 επόμενο Ιούνιο.
 Επειδή  αυτή  είναι  επίσης  η  βάση  κάθε  ευρωπαϊκής  ιθαγένειας,  αποτελείται  το  θέμα  του  πρώτου  άξονα  του 
Συνεδρίου (ιθαγένεια, γλώσσες, πολιτισμοί, κινητικότητα)
 Πώς να κάνουμε όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι να αποκτούν ευχέρ εια σε τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες παρά τη 
μητρική τους γλώσσα ; Αυτός θα είναι ο δεύτερος άξονας.
 Πώς να διασφαλίζεται η προστασία των εθνικών γλωσσών στη δουλειά και πώς να χτίζεται μία αποτελεσματική 
πολυγλωσσία στις εταιρείες ; Αυτός θα είναι ο τρίτος άξονας.

Για να εγγραφείτε στο Συνεδρία, πατήστε εδώ.

3) Τί λέει η Ευρωπαϊκή Χάρτα της Πολυγλωσσίας ;

 (Προσοχή ! δεν πρέπει να συγχέεται  με την Ευρωπαϊκή Χάρτα των τοπικών και μειονοτικών γλωσσών)
 Η Ευρωπαϊκή Χάρτα της Πολυγλωσσί ας επεξεργάστηκε μετά από το Πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της 
πολυγλωσσίας που έγινε στο Παρίσι το Νοέμβριο 2005. Υποβλήθηκε στην οικονομική και κοινωνική  ευρωπαϊκή 
Επιτροπή που συμφώνησε με τις ιδέες που περιλάμβανε. Παρακάτω θα μπορείτε να διαβάσετε την συνεπτυγμένη 
εκδοσή της :
- η πολυγλωσσία είναι αδιαχώριστη από την επιβεβαίωση μίας Ευρωπαϊκής πολιτικής 
 - η ποικιλομορφία των γλωσσών επιβεβαιώνει την ύπαρξη πολλών, διαφορετικών κ αι πλούσιων αναπαραστάσεων
- πολυγλωσσία σημαίνει ελευθερία
 - η πολυγλωσσία είναι ένας τρόπος γι α να διασφαλίζεται στην Ευρώπη η συνεχής ύπαρξη των εθνικών οντοτήτων, 
που αποτελούνται ο καλύτερος τόπος για να ασκηθεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια
- το συναίσθημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας βασίζεται στην πολυγλωσσία
 -  η  πολυγλωσσία  αποτελείται  μία  απάντηση  σε  τέτοια  προβλήματα  όπως  το  ‘σοκ  των  πολιτισμών’ και  τις 
διαφορετικές μορφές ηγεμονίας είτε πολιτικής, είτε οικονομικής, είτε πολιτιστικής
- η πολυγλωσσία είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο της επιστημονικής καινοτομίας
- το γλωσσικό δικαίωμα και το δικαίωμα στο να υπάρχει γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία δεν χωρίζονται
- η πολυγλωσσία διασφαλίζει την οικονομική πρόοδο σε ένα ειρηνευμένο κόσμο
- κάθε εργάτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί στη δουλειά του τη γλώσσα της χώρας όπου ζει.
- τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσφέρουν πολυγλωσσική εκπαίδευση
- τα ΜΜΕ πρέπει να επιτρέπουν την έκφραση πολλαπλάσιων πολιτισμών

 Η Ευρωπαϊκή Χάρτα της  πολυγλωσσίας  μπορεί   να  ληφθεί  στην  ιστοσελίδα του Ε.Π.Π.  σε  19 διαφορετικές 
γλώσσες,  σε  πλήρη μορφή (9  σελίδες)  ή περίληψη (2 σελίδες),  ή  ακόμα σε συνεπτυγμένη έκδοση (1 σελίδα). 
Μπορείτε να την υπογράψετε μέσω διαδικτύου. Θα αναγνωστεί και θα απευθυνθεί σε όλες τις  ευρωπαϊκές και 
εθνικές πολιτικές αρχές. Εάν υποστηρίζετε τη Χάρτα και εάν θέλετε να δίνετε μεγαλύτερη δύναμη εναντίον των 
υπευθύνων και φορέων λήψεις αποφάσεων, μη τολμάτε !

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΧΑΡΤΑ
και κάντε τους άλλους να τη υπογράψουν.

4) Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες ανανεώσεις της ιστοσελίδας

- Το Κοινοβουλίο διαχωρίζεται στο θέμα της εκμάθησης των γλωσσών (Euractiv)
- Το μέλλον των γλωσσών (La Recherche)
- The airport   στα     γαλλικά     παρακαλώ   (Times on-Line)  
-   Καταγγέλθηκε     η     ηγεμονία     των     αγγλικών     στην     δουλειά     :   επισκόπηση     τύπου  
-   Ευρωπαϊκό     μέτωπο     των     σωματείων   /   συνδικάτων     για     το     δικαίωμα     να     δουλεύουν     οι     εργάτες     στη     εθνική     γλώσσα  
-   Europas Mehrsprachigkeit : Minderheitensprachen fördern     
 -   ο     νομάρχης     του   Rhône   στη     Γαλλία     αρνείται     την     ονομασία   «     Lyon-Airports     »  
 - résolution d’initiative του Κοινοβουλίου της Ευρώπης για την πολυγλωσσία

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1975&Itemid=26


-   Encontro Nacional dos Centros Universitários de Línguas     
-   Στο     Λουξεμβουργίο  ,   νέος     νόμος     που     δημιουργεί     τη     γλωσσική     άδεια  
 - Matsuura : η γλωσσική ποικιλομορφία σαν μια πολύτιμη μορφή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας
-   προκηρύξεις     των     σωματείων  /  συνδικάτων     για     την     προστασία     της     γλωσσικής     ποικιλομορφίας     στην     δουλεια  
-   Η     Γερουσία     της     Γαλλίας     και     η     γλωσσική     ποικιλομορφία     

5) Γεγονότα, συνέδρια, σεμινάρια

 - Τετάρτη 8 Απριλίου 2009, Πολυγλωσσία και νομική, Alain Fenet (Πανεπιστήμιο της Nantes), Marie-Josée Jonczy, 
γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 - Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, Πολυγλωσσία και μετάφραση, Mathieu Guidère (Πανεπιστήμιο της Γενέβης, ETI)
 - Τετάρτη 6 Μαΐου 2009, Πολυγλωσσία και θεατρική δημιουργία, Georges Banu (Πανεπιστήμιο του Παρισιού 3), 
σκηνοθέτης και κριτικός θεάτρου 
Για     περισσότερες     πληροφορίες     και     εγγραφή  
Πρόσβαση     στο     φάκελο  

6) Δημοσιεύματα

Plurilinguisme, interculturalité et emploi : défis pour l'Europe, Πρακτικά του πρώτου Συνεδρίου της πολυγλωσσίας, 
Παρίσι 24-25 Νοεμβρίου 2005, L'Harmattan, Περιεχόμενο, Δελτίο     παραγγελίας     
Les multiplicités Linguistiques et Culturelles en Europe « Chances et obstacles pour l’intégration européenne », 
Πρακτικά του σεμιναρίου, Βρυξέλλες - 11 Νοεμβρίου 2008. Λήψη 

Enseigner et apprendre le lexique, Les Langues Modernes numéro 1/2009, υπό τον συντονισμό του Frédéric R. 
Garnier, βλέπετε το περιεχόμενο και τις περιλήψεις πατώντας εδώ 

6) Για να διαβάσετε ξανά τα προηγουμένα δελτία ενημερώσης,  πατηστε εδώ.

Εάν δεν θέλετε πια να λαμβάνετε αυτό το δελτίο, απαντήστε σε αυτό το μήνυμα με τίτλο ΟΧΙ.

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Bibliographie/Actes/sommaire.doc
http://www.editions-harmattan.fr/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1967&Itemid=31

