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Про результати роботи круглого столу «Мова і культура», 

присвяченого Міжнародному дню рідної мови 

Український мовно-інформаційний фонд НАН України та Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського виступили організаторами 

круглого столу «Мова і культура», присвяченого Міжнародному дню рідної 

мови. Захід відбувся 21 лютого 2019 р. в залі публікацій ООН НБУВ  

(Національна академія наук України). 

Згідно з рішенням 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (від 

17.11.1999 р.) 21 лютого кожного року в країнах-членах ЮНЕСКО 

відзначається Міжнародний день рідної мови (International Mother Language 

Day). Дата його проведення є увічненням пам’яті жертв акції протесту 21 

лютого 1952 р. в місті Дакка проти дискримінаційної політики тогочасного 

уряду Пакистану щодо бенгальської мови. 

Історія відзначання Міжнародного дня рідної мови в Україні 

починається з 2003 р. Отже, проведений 21 лютого 2019 р. в Національній 

бібліотеці України імені В. І. Вернадського під егідою Національної академії 

наук України круглий стіл, став 16-м за ліком. Упродовж усіх цих років чітко 

простежувалася тенденція до розширення кола обговорюваних питань, 

збільшення кількості й наукового рівня учасників та ступеню практичного 

втілення обговорюваних ідей і концепцій. Результатами проведених заходів 

НАН України переконливо демонструє принципову можливість вирішення 

будь-яких мовних питань у безконфліктний спосіб. 

У роботі цьогорічного круглого столу взяли участь представники 

провідних наукових установ і колегіальних органів НАН України: 

Українського мовно-інформаційного фонду (УМІФ), Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні, 

Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова, Центру словникарства УМІФ 

при ТОВ «Знання» України, Наукової ради з проблем «Інформатика. Мова. 

Інтелект», Наукової ради з проблеми «Закономірності розвитку мов і 

практика мовної діяльності», а також Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Вітчизняні вчені, чия наукова творчість є вагомим внеском у розвиток 

українського та світового мовознавства, мовленнєвої культури, технологій 

комп’ютерного опрацьовування природної мови, лексикографії, правопису, 

бібліографії, – академіки В. Широков, М. Сулима, В. Скляренко, члени-

кореспонденти НАН України О. Тараненко і Л. Шевченко, доктори 

філологічних наук В. Бріцин, О. Стишов, Б. Ажнюк, професори В. Чумак, 

Л. Симоненко, кандидати наук І. Шевченко, В. Підвойний та інші – 

обговорювали питання статусу української мови в сучасному соціальному й 

мережецентричному світі, концепцію Всеукраїнського лінгвістичного діалогу 

– системи соціально-професійної взаємодії у мовній галузі як розподіленої 

мережевої системи суб’єктів і об’єктів національного мовно-інформаційного 

процесу. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4663


Вітаючи учасників круглого столу, академік В. Широков після 

короткого інформаційного повідомлення про витоки Дня рідної мови 

виступив із презентацією на тему філософії мови, поділився планами щодо 

розвитку комп’ютерних технологій опрацьовування природної мови. 

«Потрібно ставити великі завдання», – підсумував свою доповідь учений. 

До круглого столу «Мова і культура» в залі публікацій ООН НБУВ було 

розгорнуто виставку-експозицію видань УМІФ – словників, монографій, 

матеріалів конференцій тощо. Слід також зазначити, що 2018 р. 

ознаменувався виходом 9-го тому академічного тлумачного «Словника 

української мови» в 20-ти томах, над яким працює колектив досвідчених 

лексикографів та редакторів. 

Інформація про захід та фотоматеріали на сайтах НБУВ та УМІФ. 

 

http://nbuv.gov.ua/node/4676
http://www.ulif.org.ua/dien-ridnoyi-movi

