Představení interlingvy - 2 videa
https://www.youtube.com/watch?v=8Wssw9BAeUw
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Presentation de Interlingua.
Představení interlingvy.
Interlingua non es un lingua artificial, ma un
Interlingva není umělý jazyk, nýbrž registrace
registration del vocabulario international de
existujícího mezinárodního slovníku řeckofacto existente de origine graco-latin, que
latinského původu, který tvoří společné
constitue le hereditage linguistic commun a
jazykové dědictví všech západních jazyků.
tote le linguas occidental.
Interlingua es elaborate per lingusistas
Interlingua byla vypracována profesionálními
professional. Post un quatro de seculo de
lingvisty. Po čtvrt století výzkumu, IALA
recerca, IALA (International Auxiliary
(International Auxiliary Language Association)
Language Association) ha publicate le resulto
publikovala výsledek v roce 1951.
in 1951.
Interlingua non es artificialmente fabricate
Interlingua není uměle vytvořená, podle
secundo preferentias particular de un sol
zvláštních preferencí jedné osoby nebo
persona o de gruppo isolate de individuos.
izolované skupiny jednotlivců.
Le vocabulario commun de linguas occidental
Slovní zásoba západních jazyků byla vodítkem
esseva le directiva, e iste vocabulario jam
a tato slovní zásoba existuje již 2000 let.
existe 2000 annos.
Illo ha su origines in le linguas latin e grec, que To má svůj původ v latině a řečtině, které se
deveniva tanto importatnte pro le cultura,
staly tak důležité pro kulturu, především v
primarimente in Europa, ma postea anque in le Evropě, ale potom také po celém světě
mundo integre.
.
De facto Interlingua non es un nove creation,
Ve skutečnosti Interlingua není novým
ma solmente le reinitiate funcionamento del
výtvorem, ale pouze obnovením funkce latiny v
latino in un forma moderne, como illo
moderním formě, jako by potencionálně
potentialmente continuava de exister,
pokračovala ve své existenci, především v
principialmente in le linguas romanic e
románských jazycích a angličtině, ale její okruh
anglese, ma su sphera de penetration se
pronikání se rozšířil na všechny západní a další
extendeva in omne linguas occidental e in
jazyky.
alteres.
Po podrobném studiu společných prvků v
Post un profunde studio del elementos commun hlavních evropských jazycích, byly vyvinuty
in le linguas principal europee on ha evolvite
principy výběr a formu slov interlingvy.
certe principios pro le selection e le forma del
parolas in Interlingua.
Základní principy jsou:
Le principios fundamental es:
1. Slovo je přijato do Interlingvy, pokud je
1. Un parola es adoptate in Interlingua, si illo
společné nejméně pro tři jazyky: angličtina,
es commun a al minus tres linguas anglese,
francouzština, španělština/portugalština nebo
francese, espaniol/portugese o italian.
italština.
2. Pokud slovo je společné ve dvou z těchto
2. Si le parola es commun in duo de iste
jazyků, rozhodující je jeho existence v němčině
linguas, su existentia in german e/o russo es
nebo ruštině.
decisive.
3. Standardizuje se v tom, který jazyk by měl
být maximálně v souladu s uvedenými jazyky,
3. Le forma standardisate de on parola debe
tj. objeví se jako společný jmenovatel ve
esser maximalmente conforme al linguas
slovníku slovníků a elementech zdrojového
mentionate, i.e. apparer como le denominator
jazyka.
commun del vocabulos e elementos le linguas
Tvorba gramatiky je velmi závislá na slovní
fonte.
zásobě a morfologické struktuře v základních
jazycích.

Le formation del grammatica es determinate
grandemente per le vocabulario e le structura
morphologic in le linguas de base.
Como principio fundamental se poneva que le
grammatica debe esser le systema le plus
simple que es possibile pro possibilar le uso del
vocabulario in un lingua coherente.
Isto significa le exclusion de varie
particularitates e formas specific del linguas
consistuente, ergo nulle generes masculin e
feminin, nulle declinationes e nulle
conjugationes irregular de verbos.
Pro personas qui es familiar con le vocabulario
panoccidental Interlingua es comprensibile
prime vista.
Per un texto in Interlingua on pote attinger un
grande publico multinational cultivate.
Pro altere personas Interlingua offere un utile
introduction al tresor de vocabulos scientific,
technic e cultural.
Illo anque facilita le lectura de linguas romanic.
Interlingua pote esser un profitabile factor
supplementari in studios linguistic.
Le internationalitate del vocabulario e le
simplicitate del grammatica possibilissa al
lector o studiante tosto occupar le position de
un active usator de Interlingua.
Legite per Marcus Scriptor.

Jako základní princip se bere, že gramatika by
měla být nejjednodušším systémem, který je
možné používat v použitelném jazyce.
To znamená vyloučení různých zvláštností a
specifických forem vytvořujících jazyků, tedy
žádný rod mužský a ženský, bez deklinací a
nepravidelných slovesných konjugací.
Pro lidi, kteří jsou obeznámeni s západním
slovníkem je interlingua srozumitelná na první
pohled.
Pomocí textu v interlingvě může být dosaženo
velké mnohonárodnostní publicity.
Pro další lidi interlingva nabízí užitečný úvod
do pokladnice vědeckých, technických a
kulturních slovníků.
Také usnadňuje výuku románských jazyků.
Interlingua může být výhodnou doplňující
složkou při studiu jazyků.
Mezinárodnost slovní zásoby a jednoduchost
gramatiky umožňuje čtenáři nebo studentovi
rychle zaujmout pozici aktivního uživatele
Interlingvy.
Četl Marcus Scriptor.

https://www.youtube.com/watch?v=kaoGA-my13k
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Salute,
Zdravím,
on me appela Isabena e io es Italian.
jmenuji se Isabena a jsem Italka.
Io discoperiva Interlingua sex menses retro.
Objevila jsem interlingvu před šesti měsíci.
E io esseva meravilliate de le facilitate del
Byla jsem udivena snadností a rychlostí
rapiditate con le qual io compredeva tote textos s kterou jsem rozuměla všem textům napsaným
scribite in Interlingua.
v interlingvě.
E assi io iniciava un reserca super le
A tak jsem začala hledat o interlingvě, o jejím
Interlingua, super su uso, e io discoperiva le
použití, a objevila jsem existenci početných
existentia de numerose societate nate pro
společností vytvořených pro šíření a znalost
garantir le diffusion e le cognoscentia de iste
tohoto nového jazyka.
nove lingua.
Objevila jsem také existenci radia interlingvy a
Io discoperiva anque le existentia de radio
Panorama, časopis psaný v interlingvě.
Interlingva e de Panorama, le magazine scribite
in Interlingua.
Chci uvažovat vůbec o studiu interlingvy, která
Io vole consider a totos de studiar Interlingua, se může stát platným nástrojem pro
que pote devenir un instrumento valide pro le
mezinárodní spolupráci a která může také vést
cooperation internationale a que pote conducer ke globalizaci v lingvistice.
anque al globalisation in linguistic.
Moje pozdravy všem.
Mi salutationes a totos.

