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ove su godine pred nama dva jezična dana i jedan cijeli jezični spomen-tjedan. Dobro je na početku
godine upozoriti i podsjetiti na njih jer su
to valjane prigode da razložno progovorimo
o položaju hrvatskoga jezika unutar naših,
europskih pa i svjetskih granica, o jezičnoj
kulturi uopće, a osobito kulturi hrvatskoga
jezika.
Međunarodni dan materinskoga jezika (21. veljače) posvećen je svim jezicima
svijeta. Proglasila ga je Glavna skupština
Uneska na 30. zasjedanju 1999. Dvije godine
poslije, na 31. zasjedanju 2001., usvojena je
i Deklaracija o kulturnoj različitosti prema
kojoj se „... svakoj osobi mora omogućiti
izražavanje i stvaranje djela na jeziku koji
izabere, posebice na materinskome jeziku.“
Već i sama činjenica o tom da je Međunarodni dan materinskoga jezika proglasila
tako ugledna međunarodna organizacija kao
što je Unesko, govori o važnosti skrbi za jezik jer je to nije samo izraz poštovanja prema
jezičnoj i kulturnoj različitosti, nego i napor
u očuvanju nacionalnih identiteta različitih
naroda, poglavito manjih.
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Dani hrvatskoga jezika (11. – 17. ožujka) posvećeni su samo hrvatskomu jeziku
i riječ je o danima u kojim od 1990. obilježavamo potpisivanje Deklaracije o nazivu i
položaju hrvatskoga književnog jezika.
Ove se godine navršavaju dvije obljetnice
vazane uz te dane – 40. je obljetnica potpisivanja Deklaracije i 10. obljetnica odluke
Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske o proglašenju spomen-tjedna Dani
hrvatskoga jezika. Tu smo saborsku odluku
iste godine kada je donesena, 1997., objavili
u Jeziku, a sada podsjećamo na nju jer je
ozbiljan poticaju i obveza i za ovogodišnje
javne priredbe, predavanja, izložbe, predstavljanja – sve ono čime možemo učvrstiti
i ojačati kulturu hrvatskoga jezika.
Iako je Jezik cijeli posvećen kulturi hrvatskoga jezika, naš je prinos ovogodišnjim
Danima hrvatskoga jezika i natječaj za novu
hrvatsku riječ koji završava i završetkom
Dana hrvatskoga jezika, 17. ožujka.
Europski dan jezika (26. rujna) obiljažava se od 2001., a utemeljilo ga je Europsko
vijeće radi poticanja jezične različitosti, višejezičnosti i cjeloživotnoga učenja jezikâ.
Sanda Ham

