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Щодо Міжнародного дня рідної мови

На ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО від 26 жовтня – 17 
листопада 1999 року в місті Парижі оголошено Міжнародний день рідної 
мови, який відзначають щорічно 21 лютого, починаючи з 2000 року, що 
сприяє мовному розмаїттю та зближенню культур.

Наша держава має багату мовно-етнічну палітру, що є суттєвим 
сегментом культури України. Головне завдання для кожного з нас – зберегти 
для нащадків свою рідну мову, шанувати та любити її.

Абсолютну більшість населення України споконвіку складають 
представники української етнічної спільноти. Тому саме українській мові 
Конституцією України надано статус державної мови, що повністю 
відповідає державотворчій ролі української нації. Поряд з тим, у нашій країні 
використовуються мови, які є рідними для представників різних 
національностей. Особливої уваги нині також потребують мова 
кримськотатарського народу та мови, які перебувають на межі зникнення, – 
караїмська, кримчацька тощо. 

Починаючи з 2002 року, українці щорічно 21 лютого відзначають 
Міжнародний день рідної мови як свято багатомовності, взаєморозуміння та 
взаємоповаги. Тому в місцях компактного проживання національних меншин 
пропонуємо надати можливість їм відзначити день рідної мови.

Водночас нищення української мови в Україні – одна зі складових 
гібридної війни. Тому утвердження української мови як державної та мови 
міжетнічного спілкування й порозуміння є елементом національної безпеки 
України.

З огляду на вище зазначене та з метою зміцнення позицій державної 
мови в культурному та інформаційному просторі, що є одним із пріоритетів 
Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – 
успішна держава», просимо забезпечити проведення відповідних тематичних 
заходів в установах та закладах освіти.

Перший заступник Міністра          Анатолій МАКСИМЧУК
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