21 лютого

Ти велична і проста.
Ти стара і вічно нова.
Ти могутня, рідна мово!
Мова – пісня колискова.
Мова – матері уста.
І. Багряний

Кожного року 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної
мови. Це свято досить молоде. Воно було проголошено на ХХХ сесії
Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка відбулася 26 жовтня – 17 листопада
1999 року в Парижі. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. Дату 21
лютого вибрано тому, що саме цього дня 1952р. загинуло п’ятеро студентів,
які брали участь у демонстрації за надання рідній їм бенгальській мові (в
тодішньому Пакистані) статусу державної. Пізніше частина Пакистану стала
незалежною державою Бангладеш.
Метою свята є сприяння мовній різноманітності світу і стимулювання
вивчення іноземних мов населенням різних країн. ЮНЕСКО виступило за
зближення культур і їх активну взаємодію, зокрема, в мовних питаннях,
оскільки саме мови вважаються важливим інструментом розвитку духовної
спадщини Планети.
Як сказала Ліна Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку
їм відбирає мову».
Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної
свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх поколінь і дозволяє
передати їх нащадкам. Мови, як люди – у кожної своя доля… Народжуються,
формуються, живуть та… помирають. Зараз у світі люди говорять на 6 000 мов,
і приблизно половина з них під загрозою зникнення. У деяких мов не
залишається живих носіїв, тому одним з методів порятунку лінгвістичного
багатства планети експерти називають вивчення іноземних мов. Зберегти
зникаючі мови світу, значить, захистити культурну спадщину. Не секрет, що в

кожній державі існує кілька мов, одна з яких - державна. Втім, є країни з
кількома державними мовами. Тому приклад - Канада, Швейцарія, Бельгія.
Існує ще безліч діалектів, що відносяться до тієї чи іншої місцевості. Всі вони
мають право на існування, оскільки на них говорять люди. Щоб зрозуміти
культурні традиції у світовому контексті, необхідно популяризувати мовну
різноманітність.
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 №34/2002-рп “Про відзначення Міжнародного дня рідної
мови”. Відтоді це свято стало ще одним днем пошанування рідної мови в
кожному освітньому закладі, у бібліотеках, культурних центрах,
просвітницьких організаціях України.
О рідне слово, хто без тебе я?
Німий жебрак, старцюючий бродяга,
Мертвяк, оброслий плиттям саркофага,
Прах, купа жалюгідного рам'я.
Дмитро Павличко
Українська мова витримала жорстокі випробування. Це і зневага від
польської влади, і намагання російського царизму перетворити нашу мову в
«наречие», Валуєвський і Емський укази про її заборону, прагнення за
радянських часів її знищити під приводом створення «єдиної
загальнонаціональної мови».
Сучасна українська літературна мова остаточно склалася на початку XIX
ст. Зачинателем її був І. Котляревський, а основоположником — Т. Шевченко.
За українське поетичне слово віддали свої життя Тарас Шевченко, відомі поети
60-х років – Василь Симоненко і Василь Стус.
«Мова - це наша національна ознака, в мові - наша культура, ступінь
нашої свідомості... Мова - душа кожної національності, її святощі,
найцінніший скарб... І поки живе мова -житиме народ, яко національність. Не
стане мови - не стане й національності: вона розпорошиться поміж дужчим
народом» (І. Огієнко).
Відомий український письменник XIX ст. Панас Мирний писав:
«Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, ота жива
схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє
давнє життя, і свої сподівання, роздум, досвід, почування».

Єдиний скарб у тебе – рідна мова.
Заклятий для сусіднього хижацтва.
Вона твого життя міцна основа,
Певніша над усі скарби й багатства
П. Куліш
З отриманням Україною незалежності почався процес українського
мовного відродження. Цьому сприяло конституційне закріплення державності
української мови. Стаття 10 Конституції України засвідчує: «Державною
мовою в Україні є українська мова».
Рідна мова для кожної людини є важливим елементом
культурної свідомості. Вона накопичує традиції й досвід
попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам.
Для нас, українців, рідна мова — це українська. Любіть і
шануйте рідну мову! Думайте, розмовляйте, мрійте,
пишіть, співайте, читайте рідною мовою!

Бібліотека пропонує користувачам навчальні видання з мовознавства й
української мови, серед яких :
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Крім того, у фонді бібліотеки є чимало різноманітні словники.
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