
Salzburská deklarácia 
pre mnohojazyčný svet

ŽIJEME VO SVETE, V KTOROM:
•	 Všetkých 193 členských štátov OSN a väčšina ľudí je mnohojazyčných.
•	 Na svete sa v súčasnosti hovorí 7 097 jazykmi*.
•	 2 464 z nich je ohrozených.
•	 Prevláda 23 jazykov, hovorí nimi viac než polovica svetovej populácie.
•	 40 % ľudí nemá prístup ku vzdelávaniu v jazyku, ktorému rozumie.
•	 617 miliónov detí a mladých ľudí nedosiahne minimálnu úroveň čítania.
•	 244 miliónov ľudí sú medzinárodní migranti, z ktorých 20 miliónov sú 

utečenci, od roku 2000 počet vzrástol o 41 percent. Migranti a utečenci 
by tvorili 5. najpočetnejší štát na svete.

Náš svet je naozaj mnohojazyčný. Napriek tomu mnohé vzdelávacie a 
ekonomické systémy, občianske procesy a verejná administratíva znevýhodňuje 
milióny ľudí pre ich jazyky a jazykové schopnosti. Musíme vyriešiť tento 
problém, ak chceme dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja , ktoré v roku 2015 
prijalo 193 štátov, „aby sa ukončila chudoba, chránila sa planéta a zabezpečila 
prosperita pre všetkých.“ Spravodlivý vzdelávací systém vybudovaný na silných 
politikách spravodlivého jazyka je podstatný pre inkluzívny pokrok.

ZÁSADY 
•	 Mnohojazyčnosť označuje explicitné vyučovanie jazykov a neformálne 

modely komunikácie, ktoré sa vyskytujú v mnohojazyčných spoločnostiach.
•	 Viacjazyčnosť znamená, že jednotlivec ovláda viac jazykov.
•	 Historické, geografické a socioekonomické podmienky vedú k mnohým 

rozdielnym formám a používaniu mnohojazyčnosti.
•	 Mnohojazyčné vzdelávanie a podpora sociálnej mnohojazyčnosti zo strany 

štátnych a medzinárodných organizácií napomáha výmenu poznatkov a 
medzikultúrne porozumenie a posilňuje medzinárodné vzťahy.

Cielené jazykové politiky môžu podporovať sociálnu súdržnosť, zlepšiť 
vzdelávacie výsledky a podporovať ekonomický rozvoj. Vyučovanie ďalších 
jazykov umožňuje deťom vybudovať si silné jazykové zručnosti v materinskom 
jazyku; pomáha spoločenstvám uchovať si jazyky identity, poznatkov a viery; 
a vytvárajú možnosti pre učenie sa nových jazykov, ktoré  prinášajú osobné, 
rekreačné, kultúrne a ekonomické výhody. Mnohojazyčné politiky môžu 
podporovať jedinečné a dôležité prostriedky jazykovej rôznorodosti a priniesť 
pozitívnu zmenu vo svete z ekonomického, spoločenského i politického 
hľadiska.

Vyzývame jednotlivcov, spoločnosti, inštitúcie a vlády prijať mnohojazyčný 
spôsob myslenia, ktorý oslavuje a podporuje jazykovú rôznorodosť ako 
celosvetovú normu, rieši jazykovú diskrimináciu a rozvíja jazykové politiky, 
ktoré podporujú mnohojazyčnosť.

V dnešnom navzájom prepojenom 
svete je schopnosť hovoriť mnohými 
jazykmi a komunikovať napriek 
jazykovým bariéram dôležitou 
zručnosťou. Výhodou je už aj 
čiastočné ovládanie viac než jedného 
jazyka. Schopnosť hovoriť ďalšími 
jazykmi je nový druh celosvetovej 
gramotnosti. Vyučovanie jazykov 
treba rozšíriť na všetkých, mladých 
i starých.

V každom prípade miliónom ľudí na 
svete sa upiera prirodzené právo 
uchovať si, používať a rozvíjať 
svoje jazyky identity a spoločen-
stva. Musíme túto nespravodlivosť 
napraviť jazykovými politikami, 
ktoré podporujú mnohojazyčné 
spoločnosti a jednotlivcov. 

My, účastníci zasadnutia Salz-
burského celosvetového seminára na 
tému: „Odrazový mostík k talentu: 
Učenie sa jazykov a integrácia v 
globalizovanom svete (12.-17. 12. 
2017, salzburgglobal.org/go/586), 
vyzývame k politikám, ktoré si vážia 
a podporujú mnohojazyčnosť a 
jazykové práva.

Salzburská deklarácia pre mnohoja-
zyčný svet bude podporená úplnou 
správou a blogmi o hlavných témach, 
ktoré vyjdú v roku 2018.
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The Salzburg Statement for a Multilingual World was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.  
All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.  
Read the original here: education.salzburgglobal.org/statements



ODPORÚČANIA
Tvorba politiky
Úspešná jazyková politika potrebuje informácie od odborníkov a aktívnu účasť záujemcov v spoločenstve. 
Racionálny a jasný proces rozhodovania o jazykoch v spoločnosti znamená:
•	 Diskutovať o jasných cieľoch, ktoré sú realistické a dosiahnuteľné.
•	 Pozvať všetkých záujemcov do politického procesu, pričom učitelia na každej úrovni majú výnimočnú úlohu.
•	 Usporiadať politiku od materskej školy po postgraduálne štúdium, od neformálneho po celoživotné 

vzdelávanie.
•	 Sústrediť sa na všetky jazykové potreby a možnosti vrátane uchovávania, vyučovania a používania 

materinských jazykov v menšinových spoločenstvách.
•	 Využívať poznatky zo vzdelávacieho a kognitívneho výskumu na vyučovanie materinského jazyka i iných 

jazykov.
•	 Spojiť potenciál komunikačných technológií.
•	 Zabezpečiť primerané prostriedky pre úplné zavedenie politiky do praxe.
•	 Pravidelne monitorovať a vyhodnocovať ciele politiky a jej uvedenie do praxe.

Vyučovanie a vzdelávanie
Úplný cieľ jazykovej politiky je spoločenský, ekonomický, kultúrny ako aj vzdelávací. Celoživotné učenie 
sa jazykov je podstatné na to, aby si spoločnosti udržali mnohojazyčnosť a mali z nej úžitok. Vzdelávanie, 
zručnosti a pracovné politiky by mali podporovať a uznávať vyučovanie jazykov pre všetkých spolu s pozitívnym 
hodnotením jazykovej rôznorodosti. Deti i dospelí by mali mať prístup k integrovaným a trvalým možnostiam, 
aby počas svojho života rozvíjali, obohacovali a rozširovali svoje jazykové schopnosti.

Je potrebný nový vzdelávací model, ktorý zahŕňa tradičné i alternatívne systémy poznania a podporuje 
moderné technológie. Webstránky na aktívne učenie sa jazykov robia oveľa viac než školy a inštitúcie vyššieho 
vzdelávania. Ulice, domácnosti, sociálne siete, digitálne prostredia a systémy pomoci utečencom môžu aktívne 
podporovať učenie sa a obľúbenosť jazykov.

Preklad a tlmočenie
Tieto služby sú integrálnou súčasťou projektovania a poskytovania verejných služieb a výmeny informácií v 
mnohojazyčných spoločnostiach. Spravodlivý prístup k zdravotníckym službám, vzdelávaniu, ekonomickým 
a právnym prostrediam závisí od dostupnej a profesionálnej jazykovej pomoci.

VÝZVA NA SPOLUPRÁCU
Medzi záujemcov, ktorí môžu viesť zmenu, patria vedci a učitelia, verejnoprospešní pracovníci, občianske 
a nevládne organizácie; kultúrne a mediálne hlasy; vlády a verejní činitelia; obchodné a komerčné záujmy; 
rozvojové agentúry, nadácie a dobročinné organizácie. Všetkých vyzývame pomôcť:
•	 Rozvíjať jazykové politiky, praktiky a technológie, ktoré budú podporovať stabilné, súdržné, dynamické 

spoločnosti s pozitívnym postojom k mnohojazyčnosti a viacjazyčnosti.
•	 Aktívne podporovať jazykové práva, rôznorodosť a občiansky princíp v oficiálnych dokumentoch a vo 

verejných posolstvách.
•	 Riešiť všetky prípady diskriminácie, predsudkov, znevýhodnenia a nerovnosti, ktoré sú spojené s jazykom 

a schopnosťou čítať a písať.
•	 Uznať, že menšiny, migranti a utečenci majú veľký jazykový kapitál, ktorý má pre náš súčasný i budúci 

svet veľkú hodnotu.

Všetky tieto skupiny môžu svojím jedinečným spôsobom prijať a podporovať mnohojazyčnosť v záujme 
spoločenského pokroku, sociálnej spravodlivosti a participatívneho občianstva. Spoločne môžeme konať, 
aby sme uchránili kultúrny a vedomostný poklad mnohojazyčnosti pre budúce generácie.  

*You can find references for all statistics online: education.salzburgglobal.org/statements
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