Interlingua:
latină modernă!
Dacă înțelegeți una sau mai multe
dintre aceste propoziții, puteți vorbi
limba interlingua fără să o știți.
Limbile planificate nu sunt limbi
naturale, ci limbi dezvoltate după
anumite criterii.
Înțelegerea Interlingua este deosebit
de atrăgătoare pentru vorbitorii
romani autohtoni și pentru oricine a
învățat limbi romanice sau latină cu
ușurință.
În teorie, cel puțin 850 de milioane
de vorbitori de limbi romanice pot
înțelege în mod fundamental
Interlingua!

Interlingua se bazează pe
vocabularul comun al limbilor
europene. Aceste cuvinte comune au
același sens cu pronunție și ortografie
diferite, de exemplu cuvinte precum
medicament, muzică, radio, sistem
etc. Limba germană și alte limbi nonromanice cunosc de asemenea multe
cuvinte internaționale.
Gramatica este logică. De exemplu,
Interlingua știe numai „le” și „un” ca
articol. Conjugarea este întotdeauna
cu un verb neschimbat și o persoană
schimbată, de exemplu, eu vorbesc, tu
vorbești, noi vorbim, voi vorbiți etc.
Evitarea excepțiilor asigură un succes
de învățare foarte rapid.
Prin urmare, Interlingua este
limbajul de comunicare optim pentru
Europa!

Interlingua facilitează
comunicarea
internațională!
QUE ES INTERLINGUA?
Interlingua es un lingua complete
perfecte pro le communication
international a causa de su
vocabulario international e un
grammatica totalmente regular – sin
exceptiones. Centos de milliones
comprende Interlingua a prime vista.
Interlingua functiona in casa, in
scholas, in officios - in omne locos,
ubi on necessita communication sin
frontieras. Il ha multe materiales – sur
papiro e electronic : litteratura
original o traducite, belletristic o
professional, magazines o brochures,
e-libros, sitos in le Internet. Le
avantages es numerose.

www.instituto-erasmo.de

Interlingua:

Cine suntem noi:
Legarea interlingua planificată internațional
cu ideea Europei: Aceasta a fost ideea din
spatele Institutului Erasmus pentru
Interlingua.

limbajul neutru
mediator

Institutul non-profit se consideră un punct
de contact și o platformă pentru limba
planificată Interlingua în Germania, Austria
și alte țări de limbă germană. La
conferințe, persoanele interesate de
Interlingua și Europa pot discuta și schimba
informații. Scopul comun este de a face

Contakt:
Puteți găsi mai multe despre Interlingua,
activitățile noastre și contactele noastre din
Germania și Austria pe site-ul nostru:

mai bine cunoscută Interlingua și
avantajele sale pentru Europa în țările de
limbă germană! Așteptăm cu nerăbdare să
vă susținem!

www.instituto-erasmo.de
info@instituto-erasmo.de

„Bon die!“
„Como sta tu?“
„Parla tu interlingua?“
„Io me appella Phillip.“
„Io te ama.“

www.instituto-erasmo.de

