¡Hola! Przed weekendem dowiemy si ę czego ś ciekawego o j ęzyku hiszpa ńskim.
J ęzyk hiszpa ński – j ęzyk nale żąc y do rodziny roma ńskiej j ęzyków indoeuropejskich.
Wspó łczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpa ńskoj ęzycznej) wywodz ą si ę ze
średniowiecznego j ęzyka kastylijskiego. Jeszcze dzi ś j ęzyk hiszpa ński bywa nazywany
kastylijskim, dla odró żnienia go od innych j ęzyków u żywanych w Hiszpanii.
J ęzyk hiszpa ński jest drugim najpowszechniej u żywanym j ęzykiem na Ziemi. W roku 2006
oceniano, że pos ługuje si ę nim jako j ęzykiem ojczystym oko ło 650 milionów ludzi na siedmiu
kontynentach, szczególnie w Ameryce Po łudniowej, Ameryce Pó łnocnej, Europie i zachodniej
Afryce. Dalsze 100 milionów u żywa go jako drugiego j ęzyka, natomiast liczba ludzi w ogóle na
świecie mówi ących tym j ęzykiem przekracza pó łtora miliarda. J ęzyk hiszpa ński nale ży do grupy
j ęzyków ekspansywnych (latynizacja Ameryki Pó łnocnej). Jest j ęzykiem mi ędzynarodowym i
urz ędowym g łównych mi ędzynarodowych organizacji politycznych i gospodarczych, takich jak
m.in.:UE, Unia Afryka ńska, OPA, ONZ, NAFTA, Traktat antarktyczny, UNICEF, UNASUR, FIFA,
UEFA, Interpol, Europol,CARICOM, WHO, Św iatowa Organizacja Handlu, Mercosur oraz wielu
innych.
Uchwalona 27 grudnia 1978 (znowelizowana 27 sierpnia 1992) Konstytucja Hiszpanii stanowi, że
"Kastylijski jest hiszpa ńskim urz ędowym j ęzykiem pa ństwa. Wszyscy Hiszpanie maj ą obowi ązek
go zna ć i prawo nim si ę pos ługiwa ć" (art. 3 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii). Niemniej "Pozosta łe
j ęzyki hiszpa ńskie s ą równie ż j ęzykami urz ędowymi w odpowiednich wspólnotach
autonomicznych, zgodnie z ich statutami" (art. 3 ust. 2 Konstytucji Hiszpanii). Do kategorii owych
"pozosta łych j ęzyków hiszpa ńskich" zalicza si ę, wyst ępuj ące w niektórych regionach
(autonomiach) Hiszpanii, lokalne rodzime j ęzyki:
• baskijski w Kraju Basków i Nawarze
• katalo ński w Katalonii, Walencji i na Balearach
• galicyjski w Galicji
/info wikipedia/

