
9 червня — Міжнародний день друзів 

  

Міжнародний день друзів – свято, відоме всьому світу. 
Присвячується цей день друзям і близьким людям, які завжди 
підтримають і не залишать у біді. 

Дружба завжди була великою цінністю у житті людини, адже 

відшукати по-справжньому вірного друга вважається удачею. Для 

того, щоб нагадати людству про важливість друзів, навчити 
цінувати вірність і опору, яку нам надають ці люди, було створено 
міжнародне свято. 

Цей день приурочений теплим стосункам між близькими людьми, а 

не дружбі у всьому світі. Різниця в тому, що існує ще День дружби, 
який відзначається 30 липня і присвячується дружнім відносинам 
між державами, національностями і культурами. 

Історія створення Міжнародного дня друзів — невідома. Просто 

міжнародний соціум вирішив відійти від офіційності і створити 

свято для душі. Святкування було обумовлено тим, що, хоча б раз 
на рік, ми повинні показувати своїм друзям, наскільки вони важливі 

для нас, незалежно від політичних поглядів і різних життєвих 
ситуацій. 

Друзі надихають нас на рішучі вчинки, які важливі для нашого 

життя, для цього їм потрібно всього лише повірити в наші 



сили. Це настільки важливо, що не завжди навіть знаходяться 

слова подяки, але це на краще.  

Напевно у кожної людини знайдеться хоча б один друг, який є 

надійною опорою в різних життєвих ситуаціях. Таку людину 

обов’язково слід привітати з Міжнародним днем друзів, щоб 

висловити найтепліші почуття та подяку. 

Кажуть, що хороших друзів не буває занадто багато. Їх завжди 
декілька або навіть один. Але, напевно, душа не може поділятися 

на нескінченну кількість частин. Тому дружбу двох можна назвати 

ідеальною — самою міцною, вірною та тривалою. 

Привітайте і ви свого друга, в Міжнародний день друзів, з цим 

чудовим святом! 

Вітаю з Днем друзів і хочу побажати завжди мати підтримку 

близького друга, ніколи не втрачати друзів ні в часі, ні в сварках, ні 

в образах. Нехай дружба завжди буде в ціні, бажаю вміти бути 

самому хорошим другом і мати в житті вірних чудових друзів. 

 


	9 червня — Міжнародний день друзів

