ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ
Ў КАРЭЛІЧАХ
О родная мова,
Ты роздум крылаты.
Па праву вякамі
Пад сонцам жывеш.
Гучыш ты прыгожа
У будні, у святы
Ды ў сэрцах людскіх
Светлай явай цвіцеш.
Іван Жук “Родная мова”

Міжнародны дзень роднай мовы ў чарговы раз сабраў у Карэліцкай раѐннай бібліятэцы
прыхільнікаў беларускага слова. Дырэктар установы прывітала гасцей і паведаміла, што гэта не
адзінае мерапрыемства па ўшанаванню роднай мовы, якое адбылося ў бібліятэцы. Напярэдадні
супрацоўнікі правялі шэраг сустрэч са школьнікамі і выхаванцамі дзіцячых садкоў, на якіх гучала
мілагучнае беларускае слова.
У той дзень жыхары Карэліч былі запрошаны ў чытальную залу на агульнанацыянальную
дыктоўку. Правесці яе і на гэты раз даверылі мне. Я заўсѐды адказна падыходжу да выбару
тэксту дыктоўкі, хочацца, каб пранікнѐныя словы беларускіх пісьменнікаў пра родны край,
прыгажосць беларускай прыроды ці незабыўныя падзеі ў жыцці чалавека не пакінулі прысутных
абыякавымі на такім важным мерапрыемстве, каб ускалыхнулі ў іх душах добрыя і светлыя
пачуцці. На гэты раз я выбрала ўрывак з аповесці Васіля Быкава “Альпійская балада”.
Памятаеце той эпізод, дзе Іван і Джулія збіраюць суніцы на лузе? Не стала сама называць
аўтара тэкста, хацела, каб гэта зрабілі ўдзельнікі дыктоўкі, бо была ўпэўнена, што імѐны герояў
падкажуць, чые гэта словы. Прачытала тэкст і была вельмі задаволена, што некалькі чалавек
упэўнена назвалі і аўтара, і назву твора.
І вось дыктоўка пачалася. У кожнага ўдзельніка імпрэзы
на грудзях эмблема з надпісам: “Размаўляй са мной пабеларуску”. Разумею, што перада мною дарослыя людзі, ѐсць
пенсіянеры, якія ў паўсядзѐнным жыцці часцей карыстаюцца
рускай мовай, таму працую з такой аўдыторыяй максімальна
карэктна. Пішуць старанна і адчуваецца, што перажываюць за
вынік, здаюць работы і адразу пачынаюць задаваць пытанні
наконт правапісу і знакаў прыпынку. Пасля праверкі
высвятляецца, што амаль усе мае “вучні” паспяхова справіліся
з дыктоўкай. Многія зрабілі 1 – 2 памылкі, што для такой
узроставай катэгорыі, безумоўна, добры вынік. Але галоўнае,
што людзі захацелі паўдзельнічаць у гэтай акцыі і, спадзяюся, атрымалі зарад любові да
роднага слова, які я пастаралася ўзмацніць, прачытаўшы перад дыктоўкай верш мясцовага
паэта Івана Жука “Родная мова”.
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На здымках: Міжнародны дзень роднай мовы ў Карэлічах.

