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Traducerile în limbile germană, italiană, spaniolă, engleză, portugheză, greacă şi poloneză sunt 
disponibile on-line.

1.Seminarul „Folosirea limbilor în cadrul întreprinderilor multinaţionale” (Paris - 9 aprilie 2009)
2.A doua ediţie Assises européennes du plurilinguisme
3.Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului?
4.Ultimele actualizări ale site-ului
5.Evenimente – colocvii - seminarii
6.Apariţii
7.Recitiţi scrisorile electronice precedente

1) Seminarul „Folosirea limbilor în cadrul întreprinderilor internaţionale” (Paris - 9 aprilie 
2009)
Observatorul European al Plurilingvismului,
Camera Franco-Germană de Comerţ şi Industrie,
Cabinetul de consultanţă Louvre Alliance,
organizează un seminar în parteneriat:

„Cum sunt soluţionate chestiunile legate de folosirea limbilor în cadrul întreprinderilor 
internaţionale?”
9 aprilie 2009

Camera Franco-Germană de Comerţ şi Industrie (CFACI)
18 rue Balard 75015 Paris

Program
Înscrieri 

2) A doua ediţie Assises européennes du plurilinguisme: A nu confunda multilingvismul
Termenul multilingvism este folosit cu sensuri foarte diferite. Astfel, de exemplu, în cursul unei 
dezbateri recente în cadrul Parlamentul European, un europarlamentar a afirmat că „recunoaşterea 
multilingvismului presupune recunoaşterea existenţei în interiorul aceluiaşi stat a unor regiuni care 
au o limbă proprie”. Considerat din această perspectivă, multilingvismul să se rezume la simpla 
coexistenţă  pe  acelaşi  teritoriu  a  unor  populaţii  monolingve  cu limbi  diferite  sau care  folosesc 
eventual şi cealaltă (celelalte) limbă (limbi) oficială (oficiale) naţională (naţionale).

Plurilingvismul european, astfel cum este apărat de OEP, nu se poate limita doar la acest aspect. 
Protejarea, adică promovarea, limbilor regionale sau minoritare sunt perfect legitime şi fac parte din 
dreptul la limbă afirmat în Carta Europeană a Plurilingvismului (a se vedea articolul următor).

Totuşi,  dacă nu se iau măsurile necesare, limbi oficiale, precum franceza, germana, italiana, pot 
atinge în două sau trei generaţii statutul actual al limbilor regionale sau minoritare.

Când 90% dintre elevi vor învăţa o singură limbă de la cea mai fragedă vârstă, în speţă engleza, 
eventual elemente de bază ale unei a doua limbi, ne vom îndrepta către un model în care europenii 
nu vor mai putea comunica între ei decât la un nivel minimal într-o limbă terţă.
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Astfel, va trebui să asigurăm o circulaţie orizontală a ideilor, a cunoştinţelor şi a elementelor care 
ţin de imaginaţie. Iar aceasta se poate realiza doar prin cunoaşterea limbii celuilalt şi prin traducere. 
Aceasta este ideea care stă la baza celei de-a doua ediţii Assises européennes du plurilinguisme, 
care va avea loc la Berlin la 18-19 iunie.

Aceasta este temelia oricărei cetăţenii europene, din care s-a inspirat tema 1 a Assises (Cetăţenie: 
limbi, culturi şi mobilitate).

Care sunt metodele prin care toţi tinerii europeni să stăpânească cel puţin 2 limbi, în afară de limba 
lor maternă? Aceasta este tema 2 a Assises.

Cum  să  asigurăm  protecţia  limbilor  naţionale  la  locul  de  muncă  şi  cum  să  construim  un 
plurilingvism eficient pentru întreprinderi? Acesta este obiectul temei 3 a Assises.

Înscrieri pentru a lua parte la Assises

3) Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului?
(A nu se confunda cu Carta europeană a limbilor regionale şi minoritare)

Carta Europeană a Plurilingvismului a fost redactată în urma primei ediţii a Assises européennes du 
plurilinguisme, care a avut loc la Paris în noiembrie 2005. Aceasta a fost prezentată Comitetului 
Economic şi Social European, care a adoptat-o. Iată, pe scurt, ce cuprinde:

•Plurilingvismul şi afirmarea unei Europe politice sunt inseparabile.
•Diversitatea limbilor asigură pluralitatea şi bogăţia reprezentărilor.
•Plurilingvismul este o libertate.
•Plurilingvismul  reprezintă  modul  de  afirmare  în  Europa  a  perenităţii  entităţilor  naţionale,  loc 
privilegiat de exercitare a cetăţeniei.
•Plurilingvismul este o sursă fundamentală a sentimentului de cetăţenie europeană.
•Plurilingvismul reprezintă unul dintre răspunsurile la „şocul civilizaţiilor” şi la diversele forme de 
hegemonie politică, culturală şi economică.
•Plurilingvismul este un element esenţial al inovaţiei ştiinţifice. 
•Dreptul la limbă şi la diversitate lingvistică şi culturală este indivizibil.
•Plurilingvismul reprezintă o garanţie a progresului economic într-o lume a păcii.
•Fiecare muncitor are dreptul de a munci în limba ţării în care trăieşte.
•Sistemele educative trebuie să ofere o educaţie plurilingvă.
•Media trebuie să permită exprimarea culturilor multiple.

Carta Europeană a Plurilingvismului poate fi descărcată pe site-ul OEP în 19 versiuni lingvistice, în 
versiune  completă  (9  pagini),  în  versiune  rezumat  (2  pagini)  şi  în  versiune  scurtă  (1  pagină). 
Aceasta poate fi semnată on-line. Carta va fi proclamată cu ocazia celei de-a doua ediţii Assises, la 
Berlin, şi va fi adresată tuturor instanţelor politice europene şi naţionale. Deci, dacă susţineţi Carta 
şi doriţi să îi conferiţi mai multă putere în ochii factorilor de decizie şi ai actorilor, nu ezitaţi:

SEMNAŢI CARTA
şi convingeţi-i şi pe alţii să o semneze!

4)  Printre   cele mai recente actualizări ale site-ului     

•Le Parlement divisé au sujet de l'enseignement des langues (Euractiv)     
•L'avenir des langues (dossier La Recherche)   
•The airport in français s'il vous plaît (Times Online)   
•L'hégémonie de l'anglais dans le travail dénoncée : revue de presse   
•Front syndical européen pour le droit de travailler dans la langue nationale   
•Europas Mehrsprachigkeit : Minderheitensprachen fördern   
•Le préfet de Rhône-Alpes refuse l'anglicisme "Lyon-Airports"   
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•Résolution d'initiative du Parlement européen sur le multilinguisme   
•Encontro Nacional dos Centros Universitários de Línguas   
•Luxembourg : loi introduisant le congé linguistique  
•Matsuura : la diversité linguistique comme forme précieuse de la diversité culturelle   
•Tract de syndicats pour défendre la diversité linguistique au travail   
•Le Sénat français et la diversité linguistique (communiqué de presse)   

5) Evenimente, colocvii şi seminarii 
•Seminar  doctoral  Universitatea  Paris  V  –  René  Descartes/OEP „Varietăţi  şi  mize  ale 
plurilingvismului”:

•miercuri, 8 aprilie 2009, Plurilinguisme et droit, Alain Fenet (Universitatea din Nantes), 
Marie-Josée Jonczy, Director General onorific al Comisiei Europene
•joi, 30 aprilir 2009,  Plurilinguisme et traduction, Mathieu Guidère (Universitatea din 
Geneva, ETI) 
•miercuri, 6 mai 2009, Plurilinguisme et création théâtrale, Georges Banu (Universitatea 
Paris 3), regizor şi critic de teatru

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie     

Pentru a accesa dosarul 

6) Apariţii
•Plurilinguisme, interculturalité et emploi : défis pour l'Europe, Documente ale primei ediţii Assises 
européennes  du  plurilinguisme,  Paris  24-25  noiembrie  2005 L'Harmattan, Rezumat,  Bon  de 
comandă 
•Les multiplicités Linguistiques et Culturelles en Europe « Chances et obstacles pour l’intégration 
européenne », Documente ale seminarului de reflecţie - Bruxelles - 11 noiembrie 2008. Descărcaţi

•Enseigner et apprendre le lexique, Les Langues Modernes nr. 1/2009, coordonat de Frédéric R. 
Garnier, pentru a vedea cuprinsul şi rezumatele articolelor apăsaţi a  ici  

7)  Recitiţi precedentele scrisori electronice ale OEP  apăsând aici     

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