


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego corocznie 
obchodzony jest 21 lutego i został ustanowiony 

przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. 



 Główną ideą obchodów              
jest podkreślenie znaczenia 
różnorodności językowej dla ochrony 
różnorodności kulturowej świata,       
a także dla rozwoju zrównoważonego 
społeczeństw.



Data święta stanowi upamiętnienie tragicznego 
wydarzenia w Bangladeszu, gdy w 1952 roku 
pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, 
domagając się uznania języka bengalskiego 
jako języka urzędowego. Prawie połowie            
z 6000 języków grozi zapomnienie w ciągu 
kolejnych 2-3 pokoleń. 



Hasło obchodów Dnia w roku 2020    
„Języki bez granic” podkreślało oznaczenie 

języków lokalnych, często wspólnych        
dla społeczności po obu stronach granicy, 
dla budowania pokojowych relacji między 

nimi, a także dla ochrony wspólnego 
dziedzictwa kulturowego. 





Języki ojczyste mają ogromne znaczenie             
dla realizacji Celów Agendy 2030, w tym 

szczególnie umożliwienie powszechnego dostępu 
do edukacji oraz zapewnienie wszystkim ludziom 

umiejętności czytania, pisania i liczenia, oraz 
umiejętności niezbędnych  do promowania 
zrównoważonego rozwoju, stylu życia oraz 
kultury pokoju i globalnego obywatelstwa.



Wspólnota kultur i języków         
to częste zjawisko wśród 

lokalnych społeczności w Afryce 
Podsaharyjskiej czy Ameryce 

Łacińskiej



Promocja wielojęzyczności i ochrona 
języków ojczystych są od dawna na liście 

zagadnień priorytetowych UNESCO. 
Zagadnienie to staje się szczególnie istotne 
w sytuacji rosnącej co roku liczby języków 

ginących. 



Szacuje się, że spośród ponad 6 tysięcy istniejących 
obecnie języków, połowa zagrożona jest 

wyginięciem. Z najnowszych danych wynika,
 że co dwa tygodnie znika bezpowrotnie jeden język, 

a 40 procent populacji świata nie ma obecnie 
dostępu do edukacji w swoim języku ojczystym. 
Jednocześnie, wraz z językiem ginie cały zasób 

wiedzy tradycyjnej i niejednokrotnie także związana 
z nim kultura rdzenna małych, lokalnych 

społeczności



Do najbardziej zagrożonych należą 
języki Aborygenów oraz języki 
afrykańskie, a także dialekty 

indiańskie i niektóre języki plemion 
z Indii, m.in. z Andamanów. 



Obecnie na świecie używa się 6-7 tys. języków. 
Najpopularniejsze języki ojczyste  - wg 
publikacji "Języki świata"UNESCO z 2008 r.
mandaryński (1170 mln użytkowników), 
angielski (1135 mln), 
hiszpański (450 mln),
hindi (400 mln)
arabski (350 mln). 



Język mandaryński (nazywany często standardowym 
językiem chińskim) –  używany jako język urzędowy           

w Chinach, jeden z czterech oficjalnych języków Singapuru, 
a także jeden z sześciu oficjalnych języków Organizacji 

Narodów Zjednoczonych.



W każdym roku, święto odbywa się 
pod różnym hasłem. m. in.:
 - Alfabet Braille'a i język migowy 
- Języki i cyberprzestrzeń 
- Edukacja wielojęzyczna 
- Międzynarodowy Rok na rzecz Zbliżenia Kultur 
- Technologie informacyjne i komunikacyjne 
- Lokalne języki dla globalnego obywatelstwa
- Nauka w języku ojczystym i edukacja integracyjna 
- Zrównoważona przyszłość dzięki edukacji wielojęzycznej 
- Nasze języki, nasze aktywa. 
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