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Іспанська мова в країнах Латинської Америки
Іспанська мова в країнах Латинської Америки має свої відмінні риси. Ми розглянемо лише основні риси, оскільки в кожній країні Латинської Америки використовується іспанська мова, яка відрізняється від мови сусідніх країн. У книзі “El Espaсol de Amйrica” (Іспанська мова в країнах Латинської Америки, - автор John M. Lipski) 19 розділів присвячені індивідуальним особливостям іспанської мови кожної країни – Аргентини, Болівії, Чилі, Колумбії та іншим. Всім відомо, що іспанські завойовники досягли берегів Латинської Америки в кінці 15 століття. Багато хто з них були родом з Андалузії. Ось чому іспанська мова країн Латинської Америки більше нагадує Андалузький діалект. Колонізатори почали поширення іспанської мови на завойованій території, однак місцеві індіанські мови не могли на нього не вплинути. Слова, що увійшли до іспанської мови з індіанських мов, прийнято називати індіхенізмами. Перш за все це слова, що означають предмети домашнього вжитку, назви тварин, рослин, слова, які пов'язані зі звичаями і віруваннями індійських племен. Наприклад: chocolate, maнz, patata, tabaco (шоколад, кукурудза, картопля, тютюн). Деякі з таких слів проникли з іспанської в інші мови. Іспанські слова в країнах Латинської Америки іноді мають інше значення, ніж у самій Іспанії, тобто їх значення трансформується. Так, наприклад, слово taimado в Іспанії означає "хитрий, спритний", а в Чилі це ж слово означає “упертий, впертий”. Розглянемо основні відмінні особливості іспанської мови в Латинській Америці. Їх можна розділити на 2 групи: лексичні та фонетичні. 
Лексичні особливості:
1. Різні слова, що зустрічаються в Іспанії і Латинській Америці, мають однакове значення: platicar (лат. Ам.) - (charlar) (ісп.) – базікати, carro (coche) – машина, boleto (billete) – квиток, manejar (conducir) - вести (машину), lentes (gafas) – окуляри. 2. Слова, що активно вживаються в Латинській Америці, які в Іспанії вважаються архаїзмами: recordar (despertar) – будити, prieto (negro) – чорний, frazada (manta) – ковдра. 3. Запозичені слова з англійської мови  або слова, що виникли під впливом англійської мови в Латинський Aмериці: rentar (alquilar) – орендувати, bife (chuleta) – котлета.4. Слова-запозичення з індіанських мов (індіхенізми): canoa-каное, cacique-калік, hule-гумка.
Фонетичні особливості:
1. "seseo" (проголошення "s" і "z" як "s"). Наприклад: "sapato" замість "zapatо" - "черевик" "Seseo" зустрічається на більшій території Латинської Америки практично всюди.
2. "Yeнsmo": однакове проголошення "ll" і "y". Наприклад: "pollo" (курка) і "poyo" (лава). "Yeнsmo" використовується на Карибському узбережжі, в Мексиці, Венесуелі, більшій частині Колумбії та Перу, на заході Еквадору, Чилі, майже всюди в Аргентині та Уругваї.
3. Однакове проголошення r / l в кінці складу або слова (проголошення "r" і "l" як / l /). Наприклад: amor - [amуl] (любов), suerte - [swelte] (удача).
Це явище зустрічається в деяких регіонах Пуерто Ріко, Панами, Колумбії, на еквадорському узбережжі, у Венесуелі та Аргентині. В інших зонах - може взагалі зникати. 4. Аспірація або втрата "s" в кінці складу або слова (найбільш часто зустрічається аспірація). Наприклад: "cajtaса" замість "castaса", "las botas" - la 'botas (черевики), “esto”-e’to (це).
Як ми бачимо, іспанська мова в країнах Латинської Америки має свої індивідуальні особливості. Однак, не зважаючи на відмінності, вона все ж таки залишається єдиною мовою. Збереженню цієї єдності сприяє діяльність Іспанської Королівської Мовної Академії, Асоціації Академій іспанської мови та Інституту Сервантеса.

