
Хто не любить своєї рідної мови, той не заслуговує на ім’я людини





Історія свята, на жаль, має трагічний
початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеші
влада жорстоко придушила демонстрацію
протесту проти урядової заборони на
використання бенгальської мови. Відтоді в
Бангладеші цей день став днем полеглих за
рідну мову. Минуло багато часу. Аж у 1999
році на Тридцятій сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО було прийнято
Міжнародний день рідної мови, а починаючи
з 21 лютого 2000 року цей день відзначають і
в Україні.





Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви, також Міжнародний
день материнської мови (англ. International Mother
Language Day) — 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.
Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині
загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати
мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім
того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та
багатомовність є ключами до взаєморозуміння та
взаємоповаги.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


Світ захоплюється українською
мовою, яка належить до першої
трійки наймилозвучніших мов
земної кулі.
У 1934 році на конкурсі мов у
Парижі українська мова була
визнана поряд з французькою і
перською як найкраща,
найбагатша мова світу.
За мелодійністю українська мова
займає друге місце серед мов світу,
поступаючись лише італійській.



Рідна мова
По-своєму кожна
Пташина співає,
По-своєму кожен
Народ розмовляє.

У мене й народу мого
Українська є мова чудова,

Своя, материнська.
По світу її,

Як святиню, нестиму
Допоки живу,

В чистоті берегтиму,
З Любов’ю сердечною,

Вірністю сина.
Ця мова для мене,

Як мати, єдина.
С. Жупанин













Мова – то цілюще народне
джерело,

і хто не припадає до нього
вустами,

сам висихає від спраги.
В. Сухомлинський
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