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З нагоди Дня української писемності та мови Президент України Віктор Ющенко
відвідав Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського.

В урочистостях взяли участь Дмитро Табачник, віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань;
Борис Патон, президент НАН України, академік НАН України; Юрій Богуцький, міністр культури і туризму України; Микола Жулинський, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,
академік НАН України; Борис Олійник, письменник, академік НАН України; Сергій Садовий, голова Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.
У своєму вітальному слові глава держави наголосив, що перед українською владою сьогодні стоїть
завдання забезпечення реальної конкурентоспроможності української мови. Це завдання, за словами
Віктора Ющенка, потребує підтримки українського книговидання, преси, теле- та радіомовлення, бібліотечної справи, формування всебічно розвинутого українського мовно-інформаційного простору. В цьому контексті Президент України підкреслив, що мовою міжнаціонального спілкування українська мова
може стати не через політику примусу, а засобами заохочення, широкою присутністю її в інформаційному, культурному, побутовому просторах. Він повідомив, що має намір оголосити 2007 рік «Роком української книги».
Перед присутніми також виступив генеральний директор НБУВ, академік НАН України Олексій Онищенко і вручив Президентові читацький квиток Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
У НБУВ Президент України оглянув книжково-інформаційну виставку, присвячену Дню української
писемності та мови «Українська писемність і мова: історія та сучасність»; узяв участь у презентації Національної словникової бази України, яку представив директор Українського мовно-інформаційного
фонду України НАН України, член-кореспондент НАН України Володимир Широков. Це перший повномасштабний український електронний словник – лазерний диск «Словники України», який є інтегрованою лексикографічною системою, що об’єднує п’ять словників (парадигматичний, орфоепічний, синонімічний, антонімічний, фразеологічний); відвідав Фонд президентів України – структурний підрозділ Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що має статус науково-дослідного інституту. До бібліотечно-архівної колекції Фонду президентів України Віктор Ющенко передав у дар книгу
«Україна – козацька держава» з дарчим написом.
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