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ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День української писемності та мови

На підтримку ініціативи громадських організацій та

з урахуванням важливої ролі української мови консолідації

українського суспільства п о с т а н о в л я ю:

Установити в Україні День української писемності та мови,

який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування

пам’яті Преподобного Нестора-Літописця.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 листопада 1997 року
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Цього ж дня, 9 листопада

православна церква вшановує пам’ять

святого преподобного Нестора-

Літописця.

Преподобний Нестор-Літописець —

киянин, у сімнадцять років прийшов у

Києво-Печерську лавру послушником.

Прийняв його сам засновник монастиря

преподобний Феодосій. Молитвою та

послухом юний подвижник невдовзі

перевершив найвидатніших старців.

Під час постригу в ченці Нестор був удостоєний сану ієродиякона. Книжкова

справа стала змістом його життя.

Найвизначнішою працею Нестора-Літописця є «Повість временних літ» —

літописне зведення, складене у Києві на початку XII століття.

Преподобний Нестор довів розповідь з літописних зведень кінця XI століття до

1113 року.

«Повість временних літ» була і залишається найвидатнішою

пам’яткою слов’янської культури. Тому преподобного Нестора-Літописця можна

по праву вважати батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності.



Подвижник національно -
освітянської роботи. 

Повернув до скарбниці
національної культури
близько 100 імен. 

Це глибока джерельна
база, вправний лоцман, який
прокладає маршрути
океаном невідомих фактів, 
архівних свідчень , 
бібліографічних джерел...

Зроблене ним можна
назвати «Енциклопедією» 
В. Качкана.

Твори письменника
перекладено польською, 
німецькою, угорською, 
чеською, болгарською, 
словацькою та англійською
мовами.

Володимир Качкан



Все-все можна сказати рідною мовою, навіть писати вірші, всі

слова у яких починалися б з однієї букви!  Пропонуємо вам вірш, у 

якому всі букви починаються з літери «С».

Сад спочиває, спить спокійно,

Ставок старенький стуманів.

Стежина - стежка самостійно

Снує собі серед садів.

Світанок синій струменіє,

Сосна світлішою стає,

Серпанок світиться світліє.

Сон сновидіннячко снує.

Світ стрепенувся. Скільки спати?

Співають сотні солов'їв!

Скоренько стало скрізь світати.

Стрижі стрілою! Сонце! Спів!

Сміється сонце, світить, сяє!

Стрічає сонечко сосна.

Сопілка, скрипочка співає,

Співає серденька струна.



Завідувач кафедри українознавства і

філософії – доктор філологічних наук,

професор, академік АН Вищої школи.

Заслужений діяч науки і техніки України.

Лауреат премії ім.Воляників-Швабінських

(США), премії ім. Василя Стефаника,премії

ім. Івана Франка, премії ім. Дмитра

Яворницького.

Міжнародної премії ім. Братів Лепких.

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН

ВШ України.

Нагороджений орденом Архистратига

Михаїла УПЦ КП.



У СЛОВІ – СЕНС ЙОГО ЖИТТЯ

Автор більше 80 книжкових видань: поетичних, прозових, художніх і

художньої документалістики, монографій, більше 2 тисяч публікацій у

журнально – газетній періодиці в Україні, інших країнах.




