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Творити материк рідного слова
«Творю свій материк…» – лейтмотив зустрічі з ученим, письменником, педагогом,
журналістом, видавцем, громадським діячем Миколою Дмитренком, яка відбулася 8
листопада у читальному залі бібліотеки Полтавського університету економіки й торгівлі.
Цей захід у межах відзначення Дня української писемності і мови ініціювали й провели
викладачі двох кооперативних вишів міста – кандидат педагогічних наук, викладач вищої
категорії, викладач-методист, завідувач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Полтавського кооперативного коледжу Валентина Сергіївна Ісакова та кандидат
філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського
університету економіки і торгівлі Віта Василівна Сарапин. «Такі акції свідчать про
збереження культурних традицій кооперації, яка завжди опікувалася українською
духовністю, дбала про формування національної свідомості й гідності співвітчизників.
Ряд видатних кооператорів, з-поміж яких і славетний земляк Борис Мартос,
прем’єр-міністр Української народної республіки, пам’ятник якому височіє біля ПУЕТ ,
вважали творення української культури українською мовою пріоритетним напрямком
своєї діяльності», – зазначив у вітальному слові проректор з науково-педагогічної
роботи, доктор економічних наук, професор Олександр Васильович Манжура.
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На творчій зустрічі Микола Дмитренко презентував свій багатий доробок. Як доктор
філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української та
зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
М. Т. Рильського НАН України він акцентував на розмаїтості українського фольклору.
Микола Костянтинович представив власні фольклористичні розвідки, присвячені
проблемам наукової методології, теорії фольклору, історії фольклористики, архаїчним
пластам традиційної культури, віруванням, міфам, символіці, фольклорно-літературним
зв’язкам. Жваву зацікавленість слухачів викликали упорядковані й видані М.К.
Дмитренком книжки кишенькового формату з серії «Народна творчість»: «Прислів’я та
приказки
», «Н
ародні повір’я
», «
Народний сонник
», «
Анекдоти про сімейне життя
», «
Народні загадки
», «
Народні байки
», «
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Українські народні казки
», «
Народні прикмети
», «
Голосіння, тужіння, плачі
», «
Замовляння
», «
Привітання. Побажання. Тости
».

Прозвучали вірші й пісні Миколи Дмитренка любовної, філософської, громадянської
проблематики, зокрема:

Присвячую Україні

Творю свій материк, а думаю про море.
Купаю в морі мрії пароплав.
Душа моя із вічністю говорить…
Мій материк, у плав!

Наприкінці виступу він подарував бібліотеці 20 книг і журналів, що стануть у пригоді
студентам і викладачам, які люблять українську мову і сучасну українську літературу.
Бібліотека теж прийняла участь у заході і підготувала книжково-ілюстративну виставку
«Мов джерельна вода рідна мова моя».
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