
Календар знаменних та пам’ятних дат. 21 лютого 

Міжнародний день рідної мови 
 

«Всі найголовніші іноземні мови можна вивчити за шість років, 
але для вивчення своєї недостатньо цілого життя» (Вольтер) 

 
Кожного року 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної 

мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 

року згідно тридцятої сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою 

захисту мовної й культурної багатоманітності. 

Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у 

Бангладеш (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила 

демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на 

використання в країні своєї рідної — бенгальської, мови. Відтоді кожного 

року Бангладеш відзначає день полеглих за рідну мову. Саме за пропозицією 

цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого Міжнародним днем рідної 

мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначаємо і ми, 

українці. 

 

Мова - це історія народу, його 
світогляд, інтелектуальний та 
духовний результат тисячолітньої 
еволюції.  

Без своєї мови, своєї 
самобутньої культури немає народу. 

Шановні читачі! Українською 
мовою розмовляли наші діди та 
прадіди, а матері та бабусі співали 
колискові! Народ наш сміявся та 
плакав рідною мовою. Шануйте і 
любіть українську мову, піклуйтеся 
про неї, захищайте, розкривайте для 
себе її велич й могутню силу. 
Збережіть її в усій чудовій красі для 
себе й наступних поколінь! 
 

 



Білоус, Д. Безцінний скарб : вірші про українську мову / 
Д. Білоус. - К., 2004. - 318 с. 

Книга Дмитра Григоровича Білоуса - це своєрідний підсумок 
"мовознавчої" поезії Д.Білоуса. Книга вчить любити, плекати 
рідне слово, відчувати й пишатися своєю національною 
приналежністю, вивчати пракорені української мови і 
думати про майбутнє мови, нації, держави. 

Збірка складається з двох частин . Перша - "Абеткові 
істини" - це початки, що роблять людину громадянином, 
вірним і вдячним сином України. Підзаголовок цієї частини: 
"Поетичні мовні етюди, цікавинки, загадки, жарти". Друга 
частина має назву "Ключ до любові". Це "цікава граматика. 

Поетичне слово про частини мови. По змозі просто про складне". 

 

 

Грушевський, М. С. Про українську мову і українську 
школу / М. С. Грушевський. - К. : Веселка, 1991. - 48 с.  

У книзі великого українського історика, вченого і громадського 
діяча Михайла Грушевського (1866 — 1934) йдеться про 
історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких 
немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне 
відродження України. Порушені автором проблеми 
залишаються гостро актуальними й зараз. 

 

 

 Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. 
Огієнко. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 434 с. 

Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів 
вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, 
доступно  і переконливо автор показав усьому світові той 
воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в 
умовах століть заборон, утисків і обмежень, дослідив 
феномен незнищенності її, як "душі нації", "найціннішого 
скарбу" народу. Водночас переконливо спростовуються 
необґрунтовані теорії щодо "ісконного єдінства русскіх 
нарєчій" і спільної мовної колиски  для української, 
білоруської  та російської мов. 

 



Ткаченко, О. Українська мова і мовне життя світу / О. 
Ткаченко. - К. : Смалах, 2004. - 272 с. 

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові 
української мови в усіх труднощах її становлення, що 
дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, 
соціолінгвістичне, культурологічне тощо) в зіставленні з 
відповідними ситуаціями інших мов світу. Написана в 
популярній формі книга призначається всім шанувальникам 
української мови, насамперед представникам суспільних наук. 

 

 

Українська мова : енциклопедія / ред. кол. : В. М. 
Русанівський, О. О.Тараненко, М. П.Зяблюк та ін. - К. : 
Українська енциклопедія, 2007. - 853 с. 

В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства 
подано відомості про українську мову та мовознавство. У 
ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні 
одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, 
вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато 
статей присвячено мовознавцям, письменникам, які 
зробили істотний внесок у розвиток філології тощо. У 
низці статей ідеться про установи та організації, 
друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду 
української мови. Книга містить 1935 статей, карту, 

ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована як на філологів, так і на широке коло 
читачів. 

 

Українська мова і держава : зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Бібліотека 
українця, 2001. - 90 с. 

Збірник "Українська мова і держава" пропонує увазі читачів статті провідних 
вітчизняних фахівців-філологів. На широкому фактичному матеріалі висвітлюється 
сучасний стан і аналізуються перспективи розвитку української мови в українській 
державі. 
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