
 

 

20. březen  - Mezinárodní den frankofonie 
 

Nejen samotné datum – 20.3. - je dnem, kdy se slaví „Den frankofonie“. 

Již několik let probíhají pro zájemce o francouzskou a frankofonní kulturu 

jak z České republiky, tak z celého světa, rozmanité akce po celý měsíc 

březen. 

Frankofonie 

Termín „frankofonie“ byl prvně uveden kolem roku 1880, kdy jej 

francouzský geograf Onésime Reclus použil pro označení osob a zemí, 

které hovoří francouzsky. 

Zakladatelé institucionální Frankofonie – tehdejší prezidenti Senegalu, Tuniska, Nigérie a Kambodže - 

chtěli využít francouzský jazyk jako nástroj solidarity, rozvoje a sblížení národů.  

Proto 20. 3. 1970 v nigerijském hlavním městě Niamey podepsali smlouvu, z níž později vznikla 

Agentura pro kulturní a technickou kooperaci (Agence de coopération culturelle et technique, ACCT), 

a následně roku 2005 Mezinárodní organizace Frankofonie (Organisation internationale de la 

Francophonie). Ta v současnosti sdružuje 88 členských, přidružených či pozorovatelských států a vlád 

(včetně Česka), 300 milionů francouzsky hovořících osob, 1,2 miliardy obyvatel a 16 % světového 

bohatství. 

Francouzský jazyk je dnes silným spojovacím článkem solidarity a mnoha forem spolupráce. Je třetím 

obchodním jazykem na světě a společně s angličtinou jsou to jediné dva jazyky, kterými se hovoří na 

všech kontinentech.  

 

Oslavy Dnů frankofonie 

Francouzský institut v Praze spolu s partnerskými Alliances Françaises a dalšími partnery letos pořádají 

již 23. ročník Dnů frankofonie. 

V České republice probíhají oficiální oslavy frankofonie celkem v 9 městech, z nichž můžeme zmínit 

např. Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Liberec či České Budějovice. 

Zájemci všech generací se mohou účastnit nejrůznějších přednášek, soutěží a workshopů, promítání 

filmů s ochutnávkami, čtení knih pro malé i velké, frankofonního diktátu pro juniory, večerů 

věnovaných vybraným francouzsky mluvícím zemím, degustace francouzských vín, cukrářského 

semináře, ateliéru vaření a na závěr velkého francouzského kvízu.  

Níže je možné kliknout na odkaz přímo na Francouzský institut a jeho Dny frankofonie - 

https://www.dnyfrankofonie.cz/, kde nalezneme podrobný program jednotlivých měst i předchozích 

ročníků. 
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