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ZIUA INTERNATIONALA A LIMBII MATERNE
vineri, 16 martie 2018

Ziua Internaional a Limbii Materne se srbtorete anual la 21 februarie, în întreaga lume, cu scopul de a promova
diversitatea lingvistic i cultural, precum i multilingvismul.

Aceast zi a fost stabilit pentru prima dat în 17 noiembrie 1999, de ctre UNESCO i a fost recunoscut de Adunarea General
a Naiunilor Unite prin aceeai rezoluie prin care anul 2008 a fost declarat Anul Internaional al Limbilor.
Începând cu anul 2000, în fiecare an, la 21 februarie, aceast zi este srbtorit de toate instituciile care, prin promovarea
limbilor materne, militeaz pentru promovarea diversitcii culturale.

Pentru a marca aceast zi important, Comisia pentru învmânt i tineret a Consiliului Minoritilor Naionale, prin Departamentul
pentru Relaii Interetnice, a organizat un frumos eveniment interetnic, adresat elevilor de gimnaziu, aparinând minoritilor
naionale.

Minoritatea croat a fost reprezentat de un grup format din cinci elevi, Frana Darko, Filca Luca, Tincul Ana, ran Marian,
ran Emilia, avându-l ca însoitor pe prof. Todor Ioan-Milan, preedintele organizaiei locale Nermed a Uniunii Croailor din
România. Instruii i acompaniai la acordeon de Todor Ioan-Milan i la vioar de Gherlia Sebastian, elevii croai au dansat, au
cântat, au recitat poezii în limba matern i i-au prezentat cu mândrie portul tradiional. Cheltuielile aferente participrii în cadrul
evenimentului au fost suportate de Uniunea Croailor din România, organizaie care militeaz constant pentru pstrarea i
promovarea limbii materne, ca i component fundamental a identitii etnicilor.

Alturi de grupul de croai, în sala de festiviti de la &bdquo;Dante Alighieri&rdquo;, au evoluat copii reprezentând
minoritatea ruilor lipoveni, ucrainean, italian, german, turc i elen.

Limba matern i cultura sunt componente eseniale în procesul de definire a unei minoriti naionale. Însuirea limbii materne,
precum i utilizarea ei ca mijloc de comunicare contribuie la conservarea i perpetuarea identitii fiecrei minoriti. Exist
obiceiuri, exist tradiii care se pstreaz i se transmit mai departe, dar limba matern se poate pierde foarte uor, dac nu este
învat i vorbit în familie ori dac nu este studiat i exersat în coal.

Limba matern este cel mai puternic instrument de conservare i dezvoltare a patrimoniului tangibil i intangibil. Toate
aciunile întreprinse în vederea propagrii limbii materne vor servi atât la încurajarea diversitii i a educaiei multilingvistice, cât i
la dezvoltarea contientizrii depline a tradiiilor lingvistice i culturale din întreaga lume i s inspire, totodat, solidaritate bazat
pe înelegere, toleran i dialog.
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