
Codurile de limbi în conformitate cu standardul SR ISO 639-2: 2009  

şi ISO 639-2: 1998 (cu actualizările efectuate după 1998) 

 

Standardul SR ISO 639-2: 2009 este realizat prin filă de confirmare şi cuprinde versiunea în engleză şi 

în franceză a standardului ISO 639-2: 1998. Standardul internaţional ISO 639 este emis de International 

Organization for Standardization, iar partea a doua a standardului, adică ISO 639-2, este gestionată de 

Library of Congress şi în această parte au fost incluse modificări şi anulări efectuate după anul 1998. Pe 

site-ul Library of Congress sunt cuprinse actualizările standardului ISO 639-2, întrucât această 

bibliotecă are resonsabilitatea menţinerii părţii a doua a standardului ISO 639-2.  

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php  

Modificările efectuate sunt publicate la adresa:  

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_changes.php  

 

 

Limba  Codul de limbă 

albaneză alb 

arabă ara 

aromână, macedoromână rup 

aramaică arc 

armeană arm 

azerbaidjană aze 

bască baq 

bengali ben 

bielorusă bel 

bretonă bre 

bulgară bul 

catalană cat 

cehă cze 

chineză chi 

coptă cop 

coreeană kor 

corsicană cos 

croată hrv (Din data 28.06.2008 codul scr nu mai 

este valabil.) 

daneză dan 

ebraică heb 

engleză eng 

engleză medie (1100-1500) enm 

engleză veche (cca. 450-1100) ang 

esperanto  epo 

estoniană est 

finlandeză fin 

franceză fre 

https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_changes.php


franceză medie (cca. 1400-1600) frm 

franceză veche (842 – cca. 1400) fro 

galeză wel 

galică (scoţiană) gla 

georgiană geo 

germană ger 

germană elveţiană, germană alemanică, 

alsaciană 

gsw 

germană superioară medie (cca. 1050-1500) gmh 

germană superioară veche (cca. 750-1050) goh 

gotică got 

greacă veche (până în 1453) grc 

greacă modernă (după 1453) gre 

hindi hin 

idiş yid 

indoneziană ind 

irlandeză gle 

irlandeză medie (900-1200) mga 

irlandeză veche (până în 900) sga 

islandeză ice 

italiană ita 

iudeo-arabă jrb 

iudeo-persană jpr 

japoneză jpn 

kazahă kaz 

kirghiză kir 

kurdă kur 

latină lat 

letonă lav 

limbi artificiale art 

limbi australiene aus 

limbi austroneziene map 

limbi fino-ugrice  fiu 

limbi germanice  gem 

limbi iraniane ira 

limbi otomane oto 

limbi slave sla 

lituaniană lit 

luxemburgheză ltz 

macedoneană mac 

maghiară hun 



malteză mlt 

moldovenească rum (Din data 3.11.2008 codul mol nu mai 

este valabil.) 

mongolă mon 

multilingvă mul 

napoletană nap 

nedeterminat und 

norvegiană nor 

olandeză, flamandă dut 

olandeză medie (cca. 1050-1350) dum 

persană per 

persană veche (cca. 600-400 î.Hr.) peo 

poloneză pol 

portugheză por 

română rum 

rromani rom 

rusă rus 

sanscrită san 

sârbă srp (Din data 28.06. 2008 codul scc nu mai 

este valabil.) 

scoţiană joasă sco 

siciliană scn 

siriacă syr 

siriacă clasică syc 

slavonă bisericească, slavă veche, bulgară 

veche 

chu 

slovacă slo 

slovenă slv 

spaniolă, castiliană spa 

suedeză swe 

tătară tat 

turcă tur 

turcă otomană (1500-1928) ota 

turkmenă tuk 

ucraineană ukr 

vietnameză vie 

 

Documentul a fost realizat de Rodica Muşat, bibliotecar în serviciul Prelucrarea colecţiilor. 
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