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День української писемності
День української писемності та мови відзначають 9 листопада. Це свято було
встановлено указом президента України в 1997 році і відзначається щороку на
честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської
писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного
Нестора-літописця і починається писемна українська мова.
Мова – найбільший скарб будь-якого народу. Тисячоліттями, віками, роками
плекала її земля предків, передавала з покоління в покоління, вкладаючи дедалі
більше народну душу і водночас формуючи її. Досвід людства упродовж
тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови – це зникнення нації. Якщо
ж мова стає необхідною і вживається насамперед національною елітою –
сильною і високорозвиненою стає нація і держава.
“Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива
схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє
давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.”
Панас Мирний

Сьогодні українські вчені вважають, що Нестор Літописець став прабатьком
української писемної мови. Існують версії, що раніше на території України
застосовували декілька видів писемності. Деякі з них використовували грецьку
абетку або латиницю. Сучасний алфавіт української мови в основному
складається з аналогів грецьких літер та декількох слов'янських знаків, однак
раніше, крім кирилиці, використовувалася так звана глаголиця. Але її, очевидно,
знали не всі, оскільки до наших часів дійшов лише один зразок такого письма.
В цей день традиційно проводяться різноманітні заходи в школах та вузах. Всі
вони присвячені темі писемності та грамотності. У цей день зазвичай пишуть
диктанти, проводять тематичні вікторини та олімпіади з української мови.

Українці написали 16-й радіодиктант
національної єдності

Акція традиційно відбувається у День української писемності та мови і має
на меті об’єднати усіх небайдужих навколо українського слова.

Для того, щоб стати учасником, окрім бажання, необхідно мати аркуш
паперу, ручку, радіоприймач, комп‘ютер, планшет або телефон з виходом в
Інтернет.

Об 11:30 звучить власне текст. Диктував доцент Київського університету ім.
Б.Грінченка Олександр Авраменко.

Друзі! Приєднуйтесь до щорічного радіодиктанту.

СУМНА СТОРІНКА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

В Україні 26 листопада, відзначають 83-тю річницю Голодомору 1932-1933
років - День пам'яті жертв Голодомору. Цьогорічне вшанування пам'яті
жертв Голодомору присвячене доброчинцям - тим людям, які в непростий
час чинили добро, рятуючи від голоду співвітчизників у 1932-1933 роках.
Серед українців були ті, хто наважувався на мужні вчинки в часи, далекі від
романтики та героїки. Мова йде про людей, які рятували інших від голодної
смерті - роздавали, хліб, напували та зігрівали. Серед них - освітяни, лікарі,
пересічні селяни, багатодітні матері. У всіх обласних центрах України на
центральних площах пройдуть жалобні заходи, загальнонаціональна хвилина
мовчання та акція "Запали свічку пам'яті". Пом'януть жертв Голодомору
також і в багатьох країнах світу. Вперше пам'ятна дата була встановлена в
1998 році указом Президента Леоніда Кучми і називалася Днем пам'яті жертв
Голодомору. У 2000 році назва була змінена на "День пам'яті жертв
Голодомору і політичних репресій". У 2007 році, згідно зі зміною, внесеною
указом Президента Ющенка, став називатися Днем пам'яті жертв
голодоморів. Відзначається щорічно в четверту суботу листопада. Голодомор
1932-1933 роках, став наслідком організованих заходів керівників УРСР та
СРСР, викликав масову загибель сільського населення України і півдня Росії,
переважну більшість якого становили українці. На думку сталінського

режиму, українське селянство становило серйозну загрозу Радянській владі
на території України. Під час голодомору, за офіційними даними, загинули
близько 9 мільйонів, а за неофіційними - до 13 мільйонів жителів всієї країни.
Крім Голодомору 1932-1933 років. в історії України були зафіксовані
голодомори 1921-1923 годаов та 1946-1947 років. У 2002 році Україна
відзначала 70-річчя масової загибелі жителів республіки від голоду у 1932-33
роках В ході проведених заходів керівництво республіки наполягало на
міжнародному офіційному визнанні цього голодомору геноцидом
українського народу. у деяких дослідженнях (У тому числі західних фахівців)
автори доводять, що Голодомор відповідає загальноприйнятому визначенню
геноциду.
Голодомор як геноцид українського народу сталінським режимом у 19321933 р. офіційно визнаний урядами України, Австралії, Угорщини, Ватикану,
Латвії, Литви, Естонії, Італії, Аргентини, Канади, Грузії, Польщі, США,
Іспанії, Перу, Чехії, Колумбії, Андорри, Бразилії, Еквадору, Мексики,
Парагваю, Словаччини, Чехії, Чилі. Офіційне вшанування пам'яті жертв
Голодомору, в тому числі, визнання його геноцидом українського народу,
розпочалося за ініціативи української діаспори у США та Канаді. Так,
починаючи з 1983 року, в столиці канадської провінції Альберта місті
Едмонтоні, в мерії міста щорічно проводиться відзначення річниці
Голодомору. На офіційній частині заходу традиційно присутні мер міста і
керівники провінції. Біля входу до мерії встановлений перший в світі
пам'ятний знак на вшанування річниці Голодомору "Розірване кільце життя".
У 1988 році Конгрес США, а у 1989 році - Міжнародна комісія юристів
офіційно визнали голодомор 1932-33 років актом геноциду проти української
нації. 23 жовтня 2008 року Європарламент визнав Голодомор в Україні
злочином проти людства і висловив співчуття українському народу.

6 грудня День Збройних Сил України

Загальне професійне свято всіх українських військовослужбовців давно
заслужило всенародну повагу і шану з боку офіційних державних структур
усіх рівнів. Цей День приурочений до дати прийняття Закону незалежної
України від 6-го грудня 1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме
свято - День Збройних Сил України було встановлено у 1993-му році
постановою Верховної Ради України від 19-го жовтня № 3528-XII.
Не дивлячись на виниклі економічні та інші труднощі, які випали на долю
нової незалежної української держави з розпадом Радянського Союзу,
діючому складу українських військових вдалося не лише зберегти високий
професіоналізм, боєготовність і хороші армійські традиції, але і стати однією
з найсучасніших і боєздатних армій на пострадянському просторі. На
сьогоднішній день сили українських миротворців широко затребувані всім
світовим співтовариством, що свідчить і про високі технічні можливості, і
про довіру до професійної підготовки військовослужбовців Збройних Сил
України.
За даними проекту DilovaMova.com, до складу української армії входять всі
роди військ, які представлені Повітряними і Військово-морськими силами
України, а також Сухопутними військами. У структуру Сухопутних військ
входить армійська авіація і аеромобільні війська, механізовані і танкові
війська, ракетні війська і артилерія, високомобільні десантні війська і
Війська протиповітряної оборони. У структуру Повітряних сил включені
винищувальна і штурмова авіація, розвідувальна, транспортна і
бомбардувальна авіація, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська.

Доблесть і честь солдатів і офіцерів - в цьому справжня сила будь-якої армії
та українські військовослужбовці зберегли все це і примножили. Український
воїн - надійний захисник, відданий патріот і людина, для якої честь, свобода і
незалежність далеко не порожній звук.
У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших славних
військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів
та адміралів, бажаємо їм міцного фізичного здоров’я, успіхів у бойовій та
тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх благ!

Божих благословень Вам і Вашим родинам! Зі святом!

НЕЗАБАРОМ СВЯТО З ОСОБЛИВИМ ПРИСМАКОМ

День Святого Миколая — свято з особливим шармом. За легендою,
Миколай був покровителем не тільки дітей, а й мандрівників.
Православна гілка християнства дане свято відзначає 19 грудня, а в
католицька трохи раніше — 6 грудня (католики всі свята з
постійними датами святкують на 13 днів раніше, враховуючи
різницю між юліанським і григоріанським календарем).
Хто він — загадковий охоронець вогнища святкового настрою
Мало кому відомо, що в цьому святі прихована історія життя
людини, яка жила у другій половині третього сторіччя. Він
прославився своєю добротою, чуйністю і допомогою нужденним.
Миколай, за переказами, був народжений в місті Патари, в Лікії.
Його батьки були правовірними людьми. Хлопчик з ранніх років
виділявся серед інших особливою любов'ю і чуйністю, співчуттям
до оточуючих, завжди допомагав бідним, роздавав убогим монети,

залишаючи у своїх руках тільки необхідне. За добродушність і
милосердя Миколая отримав велику подяку і шану від людей і був
піднесений до рангу святих.
За легендами, опису Санта Клауса і Святого Миколая в багато чому
збігаються. Можливо, не випадково обидва ці персонажа приносять
подарунки на Католицьке Різдво і День Святого Миколая, які
знаходяться в короткому часовому інтервалі. Чудеса іноді не
вимагають обґрунтувань, в них просто потрібно вірити.
Де подорожував сам чудотворець
В оповіді про святителя Миколая говориться, що він відвідав
Єрусалим, а також побував у всіх святих куточках планети,
поклоняючись і промовляючи молитви. В кінці свого шляху,
прийшовши в старовинне місто, святий подякував Богові. Є
легенда, що Божий угодник побажав колись вночі вимовити
молитву в соборі, коли обходив святі куточки Палестини, підійшов
близько до закритих дверей, а вони самі відчинилися, щоб
Обранець Господа зміг увійти в собор. По поверненні в Лікію,
Миколай бажав покинути світ, пішовши на небеса, але Всевишній
повідомив про інший кінець, який його чекав: "Миколай, не тут та
нива, на якій ти повинен принести плід, який я очікую від тебе. Іди
звідси і йди в світ, до народу, щоб прославилося в тобі моє ім'я!".
Святий прислухався до слів. Помер св. Микола набагато пізніше і
залишив після себе прекрасні спогади і велику вдячність всіх тих,
кому він допоміг.
Традиції і прикмети
• Батьки в ніч напередодні торжества кладуть презенти в дитячі
шкарпеточки або взуття. Найчастіше це солодощі, цукерки,
шоколад. Кажуть, що подарунки отримують добрі та слухняні
дітки, а тим, хто погано поводився, покладаються лише камені або
різочку (прутик). Проте маленькі хлопчики і дівчатка в очікуванні

чарівного свята і подарунків не вередують і поводяться гідно,
намагаючись сподобається Святому Миколаю.
• Існує також загадкове повір'я: якщо в переддень чарівного свята
загадати заповітне бажання, то Святий Миколай його обов'язково
виконає. Діти, які вже вміють писати, в листах просять покровителя
виконати свої мрії. Саме доброта і віра в чудеса здатна

зберігати все найдорожче в людських серцях.
• Вважається, що свято Миколая — останній день у році, коли
можна розрахуватися з боргами. Сам він — Божий угодник — мав
багатства, але регулярно ділився з нужденними.
• Традиційно Святий Миколай є головним заступником рибалок і
моряків, вони згадують його під час плавань, просять щедрого
улову і гарної погоди.
Добро непереможне!
Ну і звичайно, перемогу в свято Миколая Чудотворця завжди
здобуває добро: кожна дитина (велика чи маленька) отримає свій
довгоочікуваний подарунок. Це добре і очікуване дітворою свято
вчить милосердю, щедрості і любові до оточуючих людей. Чудесну
традицію передають з покоління в покоління, а вона прищеплює
головні цінності нашим дітям.

