
ITALIA 



Мало статистике и географије 
 
 

Мало статистике и 
географије 
 
 

Италија, краљица европског туризма и лепоте Медитерана ... 
Једна је од најмлађих држава у Европи, а истовремено - 

колијевка европске цивилизације.Скоро 60 милиона Италијана 
сваки дан се у групама или самостално креће по ивицама 

италијанске чизме, стаје у велике и мале градове, гомила се на 
трговима и тражи спокој у тишини планина.Скоро 60 милиона 

Италијана сваки дан се у групама или самостално креће по 
ивицама италијанске чизме, стаје у велике и мале градове, 

гомила се на трговима и тражи покој у тишини планина. Обала 
Италије износи 7455 км, али ниједан Италиjaнац неће вам рећи 

ни приближно колико плажа у овој земљи.Италијани радије 
живе у свом културном окружењу. Двадесет региона Италије 

формира замршену загонетку на мапи. Сваки од њих има своје 
обичаје, дијалекте, понашања, традицију у храни, култури итд. … 



 
 

Такође мало о кухињи 
и винима 
 
 

Италијани су прво измислили пасту, а потом цели свет 
убедили да је укусна, једноставна и здрава. Тада су створили 

тирамису десерт, а истовремено су измислили и моду 
испијања еспресса. Ово им се чинило недовољно: 1830. 
године у Напуљу се отворила прва пицерија на свету. А у 
новије време, земља шпагета такође је највећи извозник 

вина у свету и земља хиљаде салата. 



Национални атрибути 
Италије 
 
 

Италија је створена 1861. године, након исцрпљујућих ратова, 
захваљујући патриотама попут Ђузепеа Маззинија и 

Гарибалдија. Италијански Рисоргименто довео је на власт првог 
краља уједињене Италије – Виктора Еммануела II. Земља је 
постала република 1946. године као резултат референдума 

којим је означен крај монархије.Италијани верују да су верници. 
Католичка црква се не меша у послове државе, али је њен утицај 

у Италији велики. Скоро 88% становника су католици. 



Језици у Италији 
 
 Италијански језик који пева (лингуа италиана, или једноставно 

италиано), полиран у делима Дантеа, Боццаццио-а и Петрарцх-а, 
званичан је, али не и једини језик у Италији. У Трсту и Горици 

говоре словеначки, у Аости говоре француски, у Болцану је први 
језик немачки, а службени језик Сардиније је сардо. Италија је у 
основи вишејезична држава, а разноликост културних традиција 

чини је јединственом у Европи.Италијани разговарају брзо и 
пуно. Понекад се то заврши тако што саговорници слушају једни 

друге полу-ухом. Тада се користи италијански знаковни језик. 
Нису узалуд шале: да ако Италијан завеже руке, неће моћи ни са 

ким да комуницира. 



Хвала на пажнjи! 
 

Пс: Узел сам информацию са неколико извора. 

Али нека информация може да буде не тачна! 
 


