
 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови 

 

21 лютого у всьому світі відзначається Міжнародний день рідної мови. 

Це відносно молоде свято – до календарів воно увійшло тільки у 1999 році.  

Загалом у світі говорять приблизно шістьма тисячами різних мов, 

стверджують дослідники ЮНЕСКО, але половині з них загрожує зникнення. 

Разом зі зникненням мови втрачається й культурне надбання народу: 

забуваються поетичні твори, легенди, приказки та жарти, казки.  

Мета свята – привернути увагу до підтримки мовного й культурного 

розмаїття, нагадати людям про цінність рідного слова. 

Тому в Одеському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України з 

нагоди Міжнародного дня рідної мови, проведено низку заходів: 

- 17 лютого відбулася зустріч слухачів та студентів із діячами 

культури та представниками громадськості на базі Філії Грецького 

Фонду Культури в м. Одеса. Присутні мали можливість 

ознайомитись з культурою та побутом грецького народу, а також 

дізнатись історію проживання греків в Одесі; 

- 19 лютого в приміщенні читальної зали інституту для слухачів 

факультету державного управління проведено презентацію книги 

Олександра Музичка к.і.н., доцента кафедри історії України 

історичного факультету Одеського національного університету             

ім. І. Мечникова – «Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в 

Українському Причорномор’ї» (кінець ХІХ – перша половина ХХ 

ст.) першим розділом якої є «Сутність нації: мова, релігія, пам'ять»; 

-  20 лютого проведено тематичне заняття Мовного клубу, в якому 

взяли участь слухачі, студенти, викладачі та співробітники 

інституту. Заняття будо досить своєрідним, адже кожен з присутніх 

мав можливість зачитати улюбленого вірша будь-якою мовою; 

- у приміщенні читальної зали протягом тижня проводилась 

тематична книжкова виставка, яку мали змогу відвідати усі бажаючі. 

Соціальні функції мови надзвичайно широкі. Мова -  це не лише засіб 

порозуміння між людьми, у мові нація закодовує всю свою історію, 

багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. 

Мова для кожного народу стає наче другою природою, що оточує його, живе 

з ним всюди і завжди. 

Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку 

особистості, не плекає її, не може розраховувати на гідне місце в суцвітті 

народів. 

Можна нагадати слова Ліни Костенко: «Нації вмирають не від 

інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.»  

Тому бережіть рідну мову, і вона збереже вас. 

 


