СПРАВАЗДАЧА
аб правядзенні ХХІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі
“Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя
і культурныя сувязі”
(бел., рус)
З 27 па 28 чэрвеня 2014 г. на філалагічным факультэце Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта прайшла традыцыйная міжнародная навуковая
канферэнцыя “Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і
культурныя сувязі”, якая адбываецца штогод папераменна ў Беларусі і
Польшчы. Сёлетняя канферэнцыя – ХХІІІ з гэтага цыклу – стала добрым
працягам існуючай традыцыі і сабрала зацікаўленых навукоўцаў з Беларусі
(Мінск, Магілёў) і Польшчы (Аполе, Беласток, Варшава, Люблін), а таксама
Германіі (Ольдэнбург). Арганізатарамі канферэнцыі выступілі грамадскае
аб’яднанне “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў” i філалагічны факультэт
БДУ пры падтрымцы Польскага інстытута ў Мінску.
27 чэрвеня 2014 г. адбылося ўрачыстае адкрыццё канферэнцыі, на якім
з прывітальнымі словамі выступілі старшыня рэспубліканскага аддзялення
ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў” дацэнт БДУ І. Э. Багдановіч,
дэкан філалагічнага факультэта доктар філалагічных навук прафесар
І. С. Роўда, старшыня ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў” акадэмік
доктар гістарычных навук прафесар М. П. Касцюк, якія адзначылі важнасць
правядзення такіх канферэнцый для ўмацавання міжкультурнага дыялогу
паміж нашымі народамі, паглыблення супрацоўніцтва ў адукацыйнай і
навуковай сферы, узаемаразумення і наладжвання непасрэдных творчых
кантактаў паміж навукоўцамі розных краін. Падчас адкрыцця канферэнцыі за
шматгадовую плённую дзейнасць ў галіне беларусістыкі і ў сувязі з юбілеем
быў ушанаваны ганаровай граматай старшыня Польскага таварыства
беларусістаў доктар габілітаваны надзвычайны прафесар універсітэта Марыі
Кюры-Складоўскай у Любліне (Польшча) дырэктар Інстытута славянскай
філалогіі, кіраўнік кафедры беларусістыкі Міхал Саевіч.
На пленарным пасяджэнні былі выслуханы чатыры даклады: прафесара
Міхала Саевіча (Люблін) “Rejestr pomiary włócznej z 1560 roku jako
najwcześniejsze źródło wiedzy o imiennictwie XVI-wiecznych mieszkańców
miasta Kleszczele i okolic na Podlasiu”, доктара філалагічных навук дацэнта
БДУ Жанны Некрашэвіч-Кароткай (Мінск) “«Польскасць» – «беларускасць»
у літаратуры ХІХ ст.: стратэгіі ідэнтыфікацыі ў сучасным літаратуразнаўчым
дыскурсе”, ганаровага старшыні ГА “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў”
доктара філалагічных навук прафесара Адама Мальдзіса (Мінск) “Кракаўскі
музей Эмерыка Гутэн-Чапскага: подзьвіг ці здрада?”, намесніка дырэктара па
навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі
кандыдата культуралогіі Алеся Сушы (Мінск) “Кніжная спадчына Беларусі ў
польскіх зборах: перспектывы вывучэння і сумеснага выкарыстання”.

На працягу двух дзён, 27–28 чэрвеня, працавалі тры секцыі:
мовазнаўчая, літаратуразнаўчая, а таксама секцыя гісторыі і культуралогіі.
У іх працы ўдзельнічалі 36 навукоўцаў з Беларусі, Польшчы, а таксама
Германіі.
Тэматычнае поле канферэнцыі вылучалася разнастайнасцю і
актуальнасцю, нязменнай цікавасцю да феномена пагранічча, супольнага
сужыцця нашых народаў на працягу многіх вякоў у мінулым, што
адлюстравалася ў моўных асаблівасцях, гістарычных і культурных стасунках,
па-свойму адбілася ў літаратурных творах. Не змяншаецца ўвага
даследчыкаў і да заходнебеларускай тэматыкі, якая таксама складае асаблівы
гістарычны і культурны феномен памежжа. Нязменнай увагай карыстаюцца і
сучасныя аспекты польска-беларускага / беларуска-польскага літаратурнага і
моўнага ўзаемадзеяння. Даклады, якія прагучалі падчас канферэнцыі,
выкананы на высокім навуковым узроўні, вызначаліся актуальнасцю,
навізной прааналізаванага матэрыялу і падыходаў да вырашэння пастаўленых
навуковых праблем. Кожнае выступленне выклікала водгук аўдыторыі,
жывое абмеркаванне і дыскусіі. У рабоце секцый бралі ўдзел як вядомыя
навукоўцы, так і маладыя даследчыкі. Беларускія і польскія навукоўцы
атрымалі магчымасць не толькі плённага навуковага супрацоўніцтва, але і
наладжвання асабістых кантактаў.
Праца канферэнцыі праходзіла на высокім навуковым узроўні, у
дабразычлівай атмасферы, на ёй адбываўся шчыры абмен ведамі, думкамі і
вопытам, што было адзначана кіраўнікамі секцый на закрыцці канферэнцыі,
якое адбылося 28 чэрвеня.
Зборнік навуковых артыкулаў па выніках правядзення канферэнцыі
будзе выдадзены як выпуск серыйнага выдання “Acta Albaruthenica”.
Правядзенне падобных канферэнцый і ў далейшым будзе спрыяць
наладжванню навуковага дыялогу і супрацоўніцтва паміж даследчыкамі
Беларусі і Польшчы.
27–28 июня 2014 г. на филологическом факультете Белорусского
государственного университета состоялась традиционная международная
научная конференция «Белорусско-польские языковые, литературные,
исторические и культурные связи», которая проходит ежегодно попеременно
в Беларуси и Польше. Конференция нынешнего года – ХХІІІ из этого цикла –
стала хорошим продолжением существующей традиции и собрала
заинтересованных исследователей из Беларуси (Минск, Могилев), Польши
(Ополе, Белосток, Варшава, Люблин), а также Германии (Ольденбург).
Организаторами конференции выступили общественное объединение
«Международная ассоциация белорусистов» и филологический факультет
БГУ при поддержке Польского института в Минске.
27 июня 2014 г. состоялось торжественное открытие конференции, на
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республиканского
отделения
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белорусистов» доцент БГУ И. Э. Богданович, декан филологического
факультета доктор филологических наук профессор И. С. Ровдо,
председатель ОО «Международная ассоциация белорусистов» академик
доктор исторических наук профессор М. П. Костюк, которые отметили
важность проведения таких конференций для укрепления межкультурного
диалога между нашими народами, расширения сотрудничества в
образовательной и научной сфере, взаимопонимания и налаживания
непосредственных творческих контактов между учеными разных стран. Во
время открытия конференции за многолетнюю успешную деятельность в
области белорусистики и в связи с юбилеем почетной грамотой был
награжден председатель Польского товарищества белорусистов доктор
габилитованый профессор университета Марии Кюри-Склодовской в
Люблине (Польша) директор Института славянской филологии,
руководитель кафедры белорусистики Михал Саевич.
На пленарном заседании были выслушаны четыре доклада: профессора
Михала Саевича (Люблин) «Rejestr pomiary włócznej z 1560 roku jako
najwcześniejsze źródło wiedzy o imiennictwie XVI-wiecznych mieszkańców
miasta Kleszczele i okolic na Podlasiu», доктора филологических наук доцента
БГУ Жанны Некрашевич-Короткой (Минск) «“Польскасць” – “беларускасць”
у літаратуры ХІХ ст.: стратэгіі ідэнтыфікацыі ў сучасным літаратуразнаўчым
дыскурсе», почетного председателя ОО «Международная ассоциация
белорусистов» доктора филологических наук профессора Адама Мальдиса
(Минск) “Кракаўскі музей Эмерыка Гутэн-Чапскага: подзьвіг ці здрада?”,
заместителя директора по научной работе и издательской деятельности
Национальной библиотеки Беларуси кандидата культурологии Алеся Сушы
(Минск) “Кніжная спадчына Беларусі ў польскіх зборах: перспектывы
вывучэння і сумеснага выкарыстання”.
На протяжении двух дней, 27–28 июня, работали три секции:
языковедческая, литературоведческая, а также секция истории и
культурологии. В их работе приняли участие 36 ученых из Беларуси,
Польши, а также Германии.
Тематическое поле конференции было разнообразным и актуальным,
определялось неизменным интересом к феномену пограничья, совместной
жизни наших предков на протяжении многих столетий в прошлом, что
отразилось в языковых особенностях, исторических и культурных
взаимоотношениях,
по-особому
представлено
в
литературных
произведениях. Не уменьшается внимание исследователей и к
западнобелорусской тематике, которая также относится к своеобразному
историческому и культурному феномену пограничья. Неизменным
вниманием
пользуются
и
современные
аспекты
польскобелорусского / белорусско-польского
литературного
и
языкового
взаимодействия. Доклады, прозвучавшие во время конференции, написаны
на высоком научном уровне, характеризуются актуальностью, новизной
анализируемого материала и подходов к решению поставленных научных
проблем. Каждое выступление вызывало отзыв аудитории, живое

обсуждение и дискуссии. В работе секций приняли участие как известные
ученые, так и молодые исследователи. Белорусские и польские ученые
получили возможность не только продуктивного научного сотрудничества,
но и налаживания личных контактов.
Работа конференции проходила на высоком научном уровне, в
доброжелательной непринужденной атмосфере, на ней состоялся обмен
знаниями, идеями, опытом, што было отмечено руководителями секций на
закрытии конференции, которое состоялось 28 июня.
Сборник научных работ по результатам проведения конференции будет
издан как выпуск серийного издания «Acta Albaruthenica».
Проведение подобных конференций и в дальнейшем будет
содействовать налаживанию научного диалога и сотрудничества между
исследователями Беларуси и Польши.

