Accesul global la
Scriptură 2022
Biblia completă

LEGENDĂ

Noul Testament

Au nevoie ca lucrarea de
traducere a Bibliei să înceapă

Pasaje biblice

Pregătirea lucrării de
traducere a început

Nu au Scriptura, dar nu este
nevoie de traducere

Limbi cu și fără Scriptură

724

1617

1248

1680

964

*1155

7388 de limbi cunoscute, inclusiv 386 de limbi ale semnelor
*În cele mai multe cazuri, oamenii folosesc o altă limbă care are deja cel puțin
o parte din Scriptură. Uneori, prima lor limbă dispare cu totul din uz.

Oameni cu și fără Scriptură

5,9
miliarde

Conform cu Ethnologue, 7,36 miliarde de oameni
folosesc cele 7388 de limbi cunoscute în lume. Cu
toate acestea, statisticile privind utilizatorii de limbi
tind să rămână în urma statisticilor reale privind
populația, din cauza dificultăților legate de
colectarea și actualizarea infomațiilor. Se
preconizează că populația globală va ajunge la 8
miliarde de locuitori până în noiembrie 2022. Pentru
concordanță statistică, procentele folosite aici se
bazează pe numărul din Ethnologue.

797
milioane

Până la 80%

446
milioane

Până la 10%

Până la 6%

128,8
milioane
Până la 2%

74,2
milioane
Până la 1%

10,3
milioane
Pănă la 0,01%

Accesul la Scriptură pe regiuni
Pentru a fi mai simplu,
fiecare limbă este socotită
o singură dată și este
atribuită unei singure
regiuni, cu toți utilizatorii
din acea locație.

73 45 86 50 14 45

Europa
313
limbi
în total

239 447 358 668 363 340

Asia
2415

76 341 179 98 73 340

limbi
în total

America
1107
limbi
în total

53 329 217 339 140 266

Pacific

283 455 408 525 374 164

Africa

1344
limbi
în total

2209
limbi
în total

Au nevoie ca lucrarea de traducere a Bibliei să înceapă

Potential Bible translation needs
America

98
Limbi

Europa

50
Limbi

Africa

525

Asia

668
Limbi

Limbi

Pacific

339
Limbi

total

1680
Limbi
(128,8 milioane de oameni, 2% din utilizatorii de limbi)

Numerele de pe hartă se referă la limbile în care se cere deja
lucrarea de traducere sau este posibil să fie necesară.

Despre aceste statistici
Alianța Globală Wycliffe compilează anual statisticile privind
accesul la Scriptură din datele furnizate prin intermediul
ProgressBible de către organizațiile de traducere a Bibliei și
de către parteneri. Datele se bazează pe cele mai recente
informații disponibile despre limbi din Ethnologue.
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