
In lumea modernă aproape că nu 
există sisteme de învățămînt în nomen-
clatorul de materii al cărora să lipsească 

limbile străine. Ne amintim de 
lecţiile din şcoala generală, de con-
jugări sau de exerciţiile de fonetică 
cu toata clasa. Le-am continuat în li-
ceu, apoi în facultate, astfel că în pre-                                                                              
zent putem conversa liber în limbile 
străine studiate. Dar ce și cum se 
întîmplă cînd dorim să învatăm o 
limbă străină nouă?

La grădiniță și în clasele primare, 
lucru demonstrat, limbile străine se 
învată cu destulă uşurintă. Adulţii 
care vor să înveţe o limbă străină 
sunt în fața unei provocări. Ce-i 
poate determina să o accepte?

La alegerea unei limbi străine pot 
interveni mai mulţi factori subiec- 
tivi sau obiectivi. Odată ce, cum bine 
se știe, limba este principalul mijloc 
de comunicare interumană, relația 
cu un vorbitor din altă ţară poate 
deveni un motiv determinant pen-
tru a cunoaşte încă o limbă străină. 
Indiferent că se dialoghează faţă 
în faţă sau prin intermediul inter-
netului, şansele de înţelegere spo-

resc atunci cînd ei comunică 
într-o limbă cunoscută sufi-
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cient de bine de ambii, preferabil limba 
nativa a unuia dintre ei. Un german şi 
un francez se pot întelege lejer prin in-
termediul englezei, dar, dacă vorbesc în 
franceză sau în germană, vor comunica 
și mai bine. 

Cînd suntem mici, părinţii decid, de 
regulă, alegerea unei limbi străine ca 
obiect de studiu, de multe ori din mo-
tive subiective. Fie că o limbă străină 
posedă mai multă muzicalitate decat 
alta, de exemplu, spaniola în comparaţie 
cu rusa, fie mamei i-a placut în şcoală 
italiana şi doreşte ca şi fiica ei să înveţe 
aceeaşi limbă, uitînd că gusturile şi 
preferinţele copiilor pot să difere de 
cele ale parinţilor. Se consideră că în 
primii 6 ani de viaţă copiii sunt extrem 
de deschiși pentru învăţarea limbilor 
străine. Studierea unei limbi străine la 
această vîrstă stimulează în mod gra-            
dual dezvoltarea masei cerebrale. Ar-
pan Sharma, un copil de origine indiană 
vorbește fluent zece limbi. El a invăţat 
singur franceza, spaniola, germana, 
italiana, swahili, mandarina, poloneza, 
thailandeza si dialectul ugandez lugan-
da. De asemenea, băieţelul a învaţat 
hindusa de la părinţii săi. Arpan Shar-
ma susține că a învăţat limbile străine 
cu  ajutorul unor programe pe CD. Ar-
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Angola, Venezuela și Mozam-
bic. Pe ultimele două locuri se 
situează malay / indoneziana, 
care numară 159 de milioane 
de vorbitori și, respectiv, franceza, 
considerată cea mai romantică limbă 
din lume. Este vorbita în Belgia, Cana-
da, Rwanda, Camerun, Haiti și, firește, 
în Franţa.

Dacă am realiza un top al limbilor 
studiate la facultățile de la universitatea 
noastră, atunci am obține următoarea 
configurație: engleza, franceza, germa-
na, rusa, spaniola, ucraineana, latina, 
italiana.

În sala de lectură Literatură în Limbi 
Străine tuturor beneficiarilor care 
doresc să studieze o limbă străină 
le sunt puse la dispoziție CD-uri cu 
metode speciale de studiere, ghi-
duri de conversaţie, manuale. Noi 
dispunem de o bogată colecţie de 
carte în limbă străină din care citi-
torii pot cunoaște diverse metode 
de studiere a limbilor străine pen-
tru cei maturi şi copii.

Engleza rapidă: progrese vizibile 
în 2-3 săptămîni, aut. Autret, Jean, 
Bucureşti, 2001. Este o lucrare care 
nu solicită cunoştinţe gramati-
cale şi lingvistice prealabile. Este 
destinată tuturor acelora care, din-
tr-un motiv sau altul, nu dispun de 
timpul necesar învăţării sistematice 
a limbii engleze. 

Engleza în 30 de zile este o carte 
axată pe o eficientă metodă de 
studiere a limbii engleze, aut. 
Brough Sonia, Bucureşti, 2007. 
Volumul cuprinde 30 de lecţii cu 
tematică diversă: evenimente din 
viaţa cotidiană, elemente de 
cultură şi civilizaţie engleză, 
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CBpan este un geniu al limbilor străine, 
are talent nativ în ceea ce priveşte as-
cultarea unei pronunţii corecte şi imi-
tarea acesteia. El își doreşte să devina 
medic chirurg, să lucreze în spitalele 
din străinatate şi să vorbească limba 
fiecărei ţări pe care o va vizita.

Fără îndoială, un argument serios ca-
re te poate determina ce limbă străină 
să alegi este şi gradul ei de raspîndire, 
utilizare pe glob.

Din cele aproape 7 000 de limbi cu-
noscute pe glob, cea mai utiilizată este 
mandarina, un dialect care a stat la baza 
limbii chineze moderne, vorbită de pes-
te un miliard de oameni. Fiecare cuvînt 
din această limbă poate fi pronunţat 
în patru feluri diferite. Pe locul doi, cu 
peste 500 de milioane de vorbitori din 
Marea Britanie, SUA, Australia, Canada, 
Zimbabwe, Caraibe, Hong Kong si Af-
rica de Sud, se poziționează engleza. Pe 
locul trei se află hindustani, vorbită de 
aproape 500 de milioane de cetățeni 
ai Indiei. Spaniola este utilizată de 
aproape 400 de milioane de vorbitori 
din țările din America de Sud şi Ameri-
ca Centrala, Spania, Cuba și SUA. 

Limba rusa, cu puțin peste 277 de mi-
lioane de vorbitori, se situează pe locul 
cinci în acest top. Este vorbită în toate 
ţările care au facut parte din fosta URSS. 
Pe poziția a șasea se află una dintre cele 
mai vechi limbi din lume, araba, cu 246 
de milioane de vorbitori. Așa cum este 
și limba Coranului, este utilizată nu nu-
mai în Orientul Mijlociu, ci şi în alte ţări 
cu populație musulmană.

Peste 200 de milioane de oameni din 
Bangladesh , dar și din India, vorbesc 
bengali. Pe locul opt se află portughe-
za. Cei 191 de milioane de vorbitori 
locuiesc în Portugalia, Brazilia, Macau, 



traducerea în limba română a lecţiilor, 
cheia exerciţiilor, CD audio cu textele 
lecţiilor.

Volumul First Steps in English de 
Ştefăniu, Alina - Antoanela, Bucureşti, 
2004 asigură dezvoltarea şi evaluarea 
cunoştinţelor de limba engleză a ele-
vilor din clasele primare, ajutîndu-i să 
obțină performanțe în ale englezei prin 
joc şi comunicare.

Campus: Methode de francais, aut 
Girardet, Jacky, 2007, este o lucrare 
componentă a fondului de carte Wilhel-
mi și ilustrează o metodă de studiere a 
limbii franceze pentru adolescenţi în 4 

nivele. Studiul cuprinde:
•	Manualul
•	Caietul	de	exerciţii
•	Cartea	profesorului
•	4	casete	audio
•	4	CD-uri
Franceza pentru cei mici de Liliana 

Blajovici este destinată copiilor cu 
vîrsta cuprinsă între 5 şi 8 ani. Lucra-
rea cuprinde elemente ale vocabu-
larului fundamental şi funcţional al 
limbii franceze şi inserează imagini 
pentru a fixa rapid în memoria celor 
mici noţiunile necesare.

Germana pentru începători de 
Maxim Popp, Bucureşti, 2003, cu-
prinde texte analizate şi prelucrate 
în limba germană şi are drept scop 
formarea unui bagaj de cunoştinţe 
foarte utile pentru asimilarea rapidă 
a limbii germane uzuale.

Limba germană pentru cei mici 
de Sandu Doina, Bucureşti, 2007, 
reprezintă cea dintîi carte de lec-
tură, dar şi de exerciţii pentru 

copii. Trecînd de la lectură 
la exerciţiu, aceştia își pot 
îmbogăţi şi memoriza, într-
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un mod plăcut şi amuzant, vocabu-
larul acumulat, precum şi noţiunile de 
gramatică.

Limba italiană, aut. Mirela Aioane, 
Bucureşti, 2005, este un manual ce 
se adresează tuturor celor care do-
resc să-şi verifice şi să-şi perfecţioneze 
cunoştinţele practice de limbă italiană.

Limba spaniolă, aut. Irina Dogaru, 
Bucureşti, 2003, este o lucrare utilă în 
care cititorii găsesc diverse exerciţii.

Daca te decizi să înveti o limbă, te 
gîndeşti, evident, să profiţi cît mai mult 
din aceasta. Iti place japoneza, dar 
dacă nu călătoresti sau nu lucrezi în 
Japonia sau într-o firmă japoneza, nu 
vei avea prea multe ocazii să-ţi aplici 
cunoştinţele de limbă japoneză.

“Simţul limbii”, cum numesc spe-
cialiştii aptitudinile noastre lingvistice, 
reprezintă doar o coordonată în în-
văţarea unei noi limbi străine. Conteaza 
şi motivele, mai mult sau mai puţin pu-
ternice, pentru care te decizi să studiezi 
o limbă straină. 

E un lucru bun să cunoşti două – trei 
limbi străine, dar e perfect să cunoști 
șase - șapte, intrînd, astfel, în tagma 
poligloţilor. Cine sunt, pînă la urmă, 
poligloţii? Termenul de poliglot provine 
din greacă “poly” – multe, “glotta” – 
limbă, deci “poliglot”, care vorbeşte mai 
multe limbi. 

Adevăraţii poligloţi nu învaţă o lim-
bă străină pentru a înregistra recorduri 
lingvistice, ci o studiază din propriul 
interes. Unul dintre cei mai legendari 
poligloţi a fost bibliotecarul Djuzeppe 
Caspar Meţofanti (1774 - 1849). El 
cunoştea nu numai limbile europene, 
dar şi greaca veche, latina... vorbea liber 
în 60 de limbi. Este autor de poezii și 
epigrame scrise în 50 de limbi. 

,



multe limbi străine, cu atît are 
mai multe posibilități de a se 
impune în mai multe domenii. 

Leonard Orban, cunoscut 
om politic român, afirmă: “Cu-
noaşterea limbilor europene înseamnă 
deschiderea către celălalt, cunoaşterea 
celuilalt, posibiitatea de a dialoga şi de 
a construi eficient în cadrul comunităţii 
europene”.
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Șirul poligloților este lung, dar se 
distinge figura luminoasă a domnito-
rului Dimitrie Cantemir, un poliglot cu 
renume, ilustru om politic, savant şi 
scriitor. Cantemir cunoștea şi vorbea 
greaca, persana, araba, germana, itali-
ana, franceza, latina, turca. Operele sale 
sunt scrise în 4 limbi și nu întimplător 
a fost considerat de către contempo-
ranii săi: “filozof între regi si rege între 
filosofi”. Cu cît o persoană cunoaşte mai 

,
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