
З рідним словом 

міцніє держава

Нації вмирають  не 
від інфаркту. 

Спочатку їм відбирає 
мову…

Л. Костенко



Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема.

В. Забаштанський

Історія свята

Історія свята має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року в
Бангладеші влада придушила демонстрацію протесту проти урядової
заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день
у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років.
У жовтні 1999 року на Тридцятій сесії Генеральної конференції
ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови, а
починаючи з 21 лютого 2000 року цей день відзначають і в Україні. За
недовгий час свого існування це свято вже стало традиційним. Це один
із тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого
великого народу, посіяти у своєму серці хоча б одну зернину любові до
рідної мови.



Зараз у світі налічується близько 6500 мов, причому 2000 з них — вимираючі

(до вимираючих відносяться мови, носіїв яких залишилося менше тисячі).

Найпоширенішою мовою в світі є мандарин (китайська), далі йде іспанська,

потім англійська та хінді. Близько 1,2 млрд. людей спілкуються на китайській

(це найбільший показник серед всіх мов світу).

У Європі, 50 мовам загрожує зникнення.

Латинська мова є офіційною мовою Ватикану, незважаючи на те що, латина

вже є мертвою мовою.

Володіння двома або більше мовами називається — білінгвізм.



Офіційними мовами ООН є англійська, арабська, іспанська, китайська,

російська і французька.

Найбільше офіційних мов в Індії — цілих 17. На другому місці за цим

показником знаходиться Південно-Африканська Республіка: там 11 офіційних

мов.

Близько шести століть офіційною мовою Англії була французька.

Зараз у США де-юре немає державної мови, тому що англійська
законодавчо визнана офіційною лише в 28 штатах. Цікаво, що закони
Іллінойсу забороняють розмовляти англійською на території штату.
Офіційна мова в Іллінойсі — американська.

Якийсь час знак амперсанд — & — вважався повноцінною буквою

англійського алфавіту.



Документ, який перекладено на найбільшу кількість мов: Декларацію

Прав Людини, яка прийнята ООН 1948 року, перекладено на 321 мову.

Країна, в якій існує найбільша кількість мов: на території держави

Папуа Нова Гвінея існують 820 мов.

Перша мова, яка мала писемність: Шумерська або Давньоєгипетська

(близько 3200 до н.е.)

Найдавніша мова, яку досі використовують в мовленні: Китайська або

Грецька (близько 1500 до н.е.)

Найбільше слів – приблизно 250 тисяч – в англійській мові.



Українська мова – одна з найкрасивіших мов світу, та одна з
найпоширеніших мов в Східній Європі.

Найдавніша згадка про українську мову датується 858 роком, а 
вперше українська мова була прирівняна до рівня літературної
мови в кінці XVIII століття після виходу у 1798 році першого
видання ―Енеїди‖, автором якої є Іван Котляревський. Саме його
і вважають засновником нової української літературної мови.

Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за 
кількістю носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за 
поширеністю серед мов слов’янського походження після
російської мови. На території України більше 32 мільйонів осіб
спілкуються українською мовою. 

Цікавим фактом про українську мову є те, що вона входить до 
трійки найкрасивіших мов в світі. На мовних конкурсах в Італії
та Франції її визнали другою за мелодійністю мовою світу.



Цікаві факти про українську мову

Сучасна українська мова налічує 

близько 256 тисяч слів, згідно зі 

словником Національної академії 

наук.

З українською мовою найбільше 

спільної лексики мають: білоруська 

(84%), польська (70%), сербська 

(68%) і російська (62%).

Літературний твір ―Заповіт‖

Тараса Шевченка має найбільшу 

кількість перекладів мовами 

народів світу – 147.

Українська мова багата на 

зменшувальні форми. 

Зменшувальну форму має навіть

слово "вороги" – "вороженьки".



.

У 1918—1920 роках українська мова

була офіційною мовою Кубанської

Народної Республіки.

У 448 р. візантійський історик 

Пріск Панійський, перебуваючи в 

таборі гунського володаря Аттіли 

на території сучасної України, 

записав слова ―мед‖ і ―страва‖. Це 

була перша згадка українських 

слів.

В українській мові безліч 

синонімів. Наприклад, слово 

―горизонт‖ має 12 синонімів: обрій, 

небозвід, небосхил, крайнебо, 

круговид, кругозір, кругогляд, 

виднокруг, видноколо, виднокрай, 

небокрай, овид.

- ста, 

руська, русинська, козацька тощо. 

Історично найуживанішою назвою 

української мови до середини XIX ст. 

була назва ―руська мова‖.



Іменник в українській мові має 7 

відмінків, один, з яких – кличний, 

що відрізняє її серед інших 

східнослов’янських мов

Найбільшу кількість синонімів в 

українській мові має слово ―бити‖, 

їх нараховується аж 45.

В українській абетці є дві літери, 

яких немає ніде у світі: Ї та Ґ.

Донині в українській мові 

збереглися назви місяців з 

давньослов’янського календаря.



Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім’я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.

З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.

Д. Павличко


