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Як прислів’я чудове, Йде від роду до роду, Що народ – зодчий мови, Мова – зодчий
народу. Д. Білоус Міжнародний день рідної мови в Україні відзначають із 2000-го року. У
жовтні 1999-го року тридцята сесія генеральної конференції ЮНЕСКО запровадила
відзначання Міжнародного дня рідної мови в усьому світі Ой і багата та чудова наша
українська мова!!! Вона, мов та вода із криниці, яку черпаєш, а їй немає ні кінця, ні краю, і
стає вона ще більш міцною, чистою, цілющою.Наше рідне слово найдзвінкіше,найніжніше,
найчарівніше, неповторне, милозвучне та барвисте. За весь час свого існування
українська мова теж зазнавала злети і падіння. Сьогодні, згідно Статті Конституції
України «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій
території України» . Наша мова є рідною майже для 50 мільйонів чоловік. З нагоди свята
в Володимирецькій районній бібліотеці для дітей відбулося свято “Батьківська мова моя”.
Аудиторією заходу стали читачі бібліотеки — учні 4-7 класів ЗОШ №1. Вони дізналися, що
кожного року 21 лютого народи нашої планети відзначають Міжнародний день рідної
мови. Цей день нагадує людям про те, як важливо любити і берегти рідну мову, адже
саме вона є найбільшим скарбом кожного народу. Ведучі свята Деркач Марійка та
Нестерчук Ірена розповіли присутнім про історію виникнення свята, яке є особливим
перш за все для письменників та видавців, які зробили «працю зі словом» справою свого
життя. Ковлева Аліна, Котович Аня, Большая Аліна прочитали свої улюблені вірші
присвячені рідній мові. У веселій та жвавій атмосфері учасники свята залюбки
відповідали на запитання гри-вікторини “У ріднім слові цілий світ”. На святі діти мали
можливість переглянути книжково-ілюстративні виставки “Мово рідна, хто без тебе я” та
“Можеш не впізнати голосу діброви, тільки не зрікайся маминої мови”.

На закінчення свята всі учасники взяли участь у флешмобі “Я люблю рідну мову”.

Дорогі читачі! Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі
співали колискові! Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну
мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич й могутню силу.
Збережіть її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь!
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