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Ten projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. 

Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji. 

Baw się i ucz wraz z innymi 

Europa poczyniła znaczne wysiłki, aby zachować różnorodność i niepowtarzalność 

języków. Już jest dostępne, i to aż w 20 językach, nowe narzędzie pomagające w osiągnięciu 

tego celu – platforma internetowa lingvo.info. 

Dewizą UE jest „Zjednoczeni w różnorodności”, a nigdzie ta różnorodność nie przejawia się w sposób 

tak oczywisty, jak w licznych językach używanych w Europie. Niestety, większość ludzi nie wie zbyt 

wiele o języku najbliższych sąsiadów, a co dopiero o językach z przeciwnego krańca naszego 

kontynentu. 

„Europejskie dziedzictwo językowe jest prawdziwym skarbem. Jest tak wiele ciekawych zjawisk 

językowych istniejących tuż obok siebie. Na przykład w języku słowackim są trzy rodzaje gramatyczne, 

a w węgierskim – po sąsiedzku – nie ma żadnych! Na naszej stronie próbowaliśmy uchwycić tą właśnie 

różnorodność i uczynić ją zrozumiałą dla jak najszerszego grona użytkowników” – mówi Maja Tišljar, 

koordynatorka programu lingvo.info, który właśnie uruchomił swój bezpłatny portal językowy. 

Językoznawcy z całej Europy zjednoczyli swoje wysiłki, aby stworzyć urozmaicone i innowacyjne 

narzędzie dla wszystkich osób zainteresowanych językami. W projekcie wykorzystano nie tylko 

bardziej tradycyjne podejście do prezentowania informacji o językach, zrealizowane w ciekawy 

i atrakcyjny sposób, ale również media społecznościowe i gry interaktywne. Zdaniem Mai Tišljar takie 

właśnie narzędzia są szczególnie atrakcyjne dla młodych odbiorców. 

Od momentu uruchomienia strona lingvo.info jest dostępna w 20 językach. Użytkownicy będą mogli 

przeglądać Lingvopedię, gdzie znajdą opisy języków europejskich, lub poznać podstawy 

językoznawstwa, korzystając z sekcji Babilon. Lingvopolis oferuje linki do dokładniejszych, szerszych 

opisów języków oraz do nauki języków. Młodzi użytkownicy mogą być szczególnie zainteresowani 

interaktywną grą językową. 

„Lingvo.info ma nie tylko przekazywać interesujące informacje. Chcemy także, aby młodzi ludzie 

pokochali języki, chcemy motywować ich do odkrywania całej różnorodności świata języków 

europejskich. A w jaki sposób lepiej dotrzeć do młodzieży, niż poprzez gry interaktywne i portale 

społecznościowe? W stworzoną przez lingvo.info grę GeoLingvo można grać bezpośrednio 

na Facebooku, zatem stanowi ona łatwy i dogodny punkt startowy podróży w świat języków. 

GeoLingvo to gra strategiczna, inspirowana przez popularną grę Ryzyko: gracze podbijają kolejne 

państwa poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania związane z językiem i kulturą danego kraju. 

Spędziliśmy wiele godzin grając, rywalizując ze sobą, próbując odkryć, kto w naszym zespole jest 

najlepszym ekspertem od języków” – śmieje się kierowniczka projektu. 
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Odkrywaj w swoim własnym języku 

Zgodnie z zamierzeniami twórców projektu jedną z najważniejszych cech lingvo.info jest dostępność 

w wielu językach europejskich, która rozwiązuje problem niedostatku informacji językoznawczych 

dostępnych w językach rzadziej używanych w Internecie. 

„Wiemy z doświadczenia, że w Internecie trudno jest znaleźć rzetelne i wiarygodne informacje o innych 

językach UE w języku ojczystym czy w innych, mniejszych językach europejskich. W efekcie utrudnia 

to poszerzanie wiedzy osobom z niewystarczającą znajomością języków obcych, a co więcej, ogranicza 

zróżnicowanie językowe i kulturowe. Lingvo.info jest znaczącym krokiem w rozwiązaniu tego 

problemu” – mówi Maja Cimerman Sitar, redaktorka strony i szefowa Stowarzyszenia na rzecz 

świadomości europejskiej, słoweńskiego partnera projektu. 

Krótko o projekcie: 

Projekt lingvo.info zrzesza 9 partnerów z 7 krajów, wśród których jest Uniwersytet 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Partnerzy biorący udział w projekcie mają rozległe doświadczenie 

w różnych działaniach językowych w swoich własnych krajach: Niemczech, Belgii, Słowacji, Polsce, 

Danii, Słowenii i na Litwie. Taka międzykulturowa współpraca pozwala ocenić treść strony z różnych 

perspektyw, kształtowanych na zróżnicowanej bazie kulturowej. Celem projektu jest dostarczenie 

informacji na temat języków oraz promowanie wielojęzyczności w Internecie. Końcowy produkt 

to wielojęzyczna strona internetowa lingvo.info. Stanowi ona innowacyjne, interaktywne 

i interesujące narzędzie, motywujące Europejczyków do nauki języków, dostarczające użytecznych 

materiałów dla nauczycieli, zapoznające z dostępnymi w sieci kursami językowymi oraz pokazujące, jak 

ciekawe i zabawne mogą być języki. 

Lingvo.info znajdziesz tutaj: http://lingvo.info/pl 
Śledź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/lingvo.info 

Projekt lingvo.info jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu 

„Uczenie się przez całe życie” (LLP). 
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Instytut Językoznawstwa 

Wydział Neofilologii 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

al. Niepodległości 4 

61-874 Poznań 

ikoutny@amu.edu.pl, interlingv@gmail.com 


