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Міжнародний день рідної мови —

день, який відзначають щороку

21 лютого, починаючи з 2000 року. Про

«підтримку мовного та культурного

різноманіття та багатомовності» було

оголошено на ХХХ сесії Генеральної

конференції ЮНЕСКО, що проходила

26 жовтня — 17 листопада 1999 року в

Парижі.



Дату для відзначення Дня рідної мови

було обрано не випадково. У 1952 році у

Пакистані було проголошено єдину

державну мову - урду, що негативно

сприйняло місцеве населення. Це й не

дивно, бо спілкувалися урду близько 3%

жителів країни, решта використовували

переважно бенгальську мову. Таке рішення

влади спричинило протести.



У місті Дакка сталися сутички між

мітингувальниками та поліцією,

внаслідок яких силовики вбили кількох

молодих людей. Східний Пакистан,

який у 1971 році проголосив

незалежність і став називатися

Бангладеш, 21 лютого відзначає як День

мучеників. Саме за пропозицією цієї

країни ЮНЕСКО проголосило

21 лютого Міжнародним днем рідної

мови.



В Україні це свято відзначають з

2002 року, коли для зміцнення

державотворчої функції української

мови та сприяння вільному розвитку і

використанню інших мов

національних меншин України було

видане розпорядження «Про

відзначення Міжнародного дня рідної

мови».



Зараз у світі нараховується

близько 6000 мов. Але приблизно

половина з них під загрозою зникнення.

Є мови, кількість носіїв яких можна

перерахувати на пальцях однієї руки.

Визнання й шана всіх мов є

ключем до збереження миру. Кожна

мова самобутня. Вона відображає

менталітет і звичаї народу.



Навіть при тому, що глибоко

проникнути в культуру іншої мови дуже

важко, знання мов розширює наш

кругозір і відкриває перед нами

багатообразний світ.

Знайомство з носіями інших мов дає

можливість дізнатися про наші

відмінності, здатне розсіяти страхи перед

світом і зробити мислення вільнішим.



Мова для кожного народу стає ніби

другою природою, що оточує його, живе з

ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця,

повітря, рослин, людина не може існувати.

Як великим нещастям обертається

нищення природи, так і боляче б’є по

народові зречення своєї рідної мови чи

навіть неповага до неї, що є рівноцінним

неповазі до батька й матері.



Мова — це історія народу, його

світогляд, вона визначає свідомість,

творить людину, культуру, історію. Без

своєї мови, своєї самобутньої культури

немає народу.



Наша рідна українська мова – одна з

найбагатших і наймелодійніших мов світу.

Її порівнюють з калиною, бо вона така ж

красива, як народний, улюблений символ

українців, зі співом солов`я, бо вона як

пісня співучого соловейка.



«Мова – це всі глибинні пласти

духовного життя народу, його

історична пам’ять, найцінніше

надбання віків, мова – це ще й музика,

мелодика, фарби, буття, сучасна,

художня, інтелектуальна і мисленнєва

діяльність народу»

(Олесь Гончар)



«Щоб любити — треба знати, а щоб

проникнути в таку тонку й

неосяжну, величну й багатогранну річ, як

мова, треба її любити»

Василь Сухомлинський



«Рідна мова на чужині ще

милішою стає»
Павло Грабовський

«Мова – духовне багатство

народу»
Василь Сухомлинський

«Без мови рідної, юначе, й народу 

нашого нема» В. Сосюра



Українська мова є однією з

найпоширеніших мов в світі і за кількістю

носіїв займає 26-те місце. Також вона є

другою за поширеністю серед мов

слов’янського походження після російської

мови. На території України більше 32

мільйонів осіб спілкуються українською

мовою.

Цікаві факти про українську мову



Згідно даних словника Національної Академії

Наук України, сучасна українська мова налічує

понад 256 тисяч слів і включена до списку мов,

які успішно розвиваються в даний час.

Цікаві факти про українську мову



Перший український «Буквар» видав у 1574

року у Львові першодрукар Іван Федоров. До

наших часів дійшов лише один примірник книги,

який було знайдено 1927-го в Римі. Зараз

стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського

університету.

Цікаві факти про українську мову



Найстарішою українською піснею

вважається балада “Дунаю, Дунаю, чому

смутен течеш?”.

Найбільше перекладів серед українських

творів має “Заповіт” Тараса Шевченка:

його переклали 147 мовами народів

світу.

Цікаві факти про українську мову



За мелодійністю з українською може

конкурувати лише італійська і

французька мова.

Народна пісня «Щедрик» заслужено

здобула всесвітню популярність. Вона

стала однією з найпопулярніших

різдвяних пісень у світі. Безліч разів вона

звучала у популярних фільмах та

серіалах. Carol of the Bells — це

англомовна версія нашої різдвяної пісні

«Щедрик».
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