
9 червня: МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДРУЗІВ 
 

 
 

9 червня, у всьому світі відзначається свято - День друзів (International 

Friends Day). У цей день важливо показати людям у своєму житті, що ви 

любите їх і дбаєте про них, особливо своїм друзям.  То ж було вирішено хоча б 

раз на рік нагадувати близьким по духу людям, наскільки важливо надавати 

підтримку, пам’ятати тих, хто допоміг і виручив у важку хвилину. Кожен сам 

вирішує, як привітати приятелів і повеселитися. Особливого регламенту 

проведення заходів в день, присвячений друзям, не існує. Люди просто 

збираються разом, близьким колом, згадують минуле, будують плани на 

майбутнє. 

Дружба - це те, що ніколи не виходить з моди і постійно цінується. Місяць, 

коли кращі друзі поспішають принести привітання - Червень. Не дивно, що час, 

коли відзначають День друзів - літо. Це той період, коли всі, хто пов’язаний 

міцними узами дружби, часто зустрічаються, спілкуються, організовують веселі 

пікніки і поїздки.  

З поняттям друзів, дружби пов’язано чимало цікавих фактів: 

► Дружити дано не тільки людям, але і всім високоорганізованим 

тваринам. Згідно з останніми дослідженнями вчених, навіть акули здатні 

проявляти по відношенню один до одного теплі почуття, симпатію. 

► Американські фахівці підрахували: для того, щоб між людьми 

зав’язалися дружні стосунки, необхідно мінімум 200 годин довірчого 

спілкування. 

► Час, проведений в компанії близьких по духу людей, надає людині 

такий же позитивний ефект, як відвідування психолога. 

► Один з астероїдів Сонячної системи носить ім’я, яке в перекладі означає 

«Дружба». 

► Студентська дружба, якою прийнято пишатися, триває все життя після 

випускного. 

Сьогодні ви можете провести день з друзями, займаючись тим, чим ви і 

вони любите займатися разом. Ви завжди можете подивитися фільми про 

дружбу - перевага цього заняття в тому, що вам не обов'язково перебувати в 

одній кімнаті, якщо ви не можете зустрітися особисто. Інші ідеї включають в 

себе такі речі, як відправка їм позитивних листівок або навіть просто 

зателефонувати і сказати найщиріші та найтепліші слова, щоб вони знали, що 

ви їх любите! 


