КАНФЕРЭНЦЫЯ ПА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВУ
НА ФІЛАЛАГІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ БДУ
22 − 24 кастрычніка 2015 года на філалагічным факультэце
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылася XII Міжнародная
навуковая канферэнцыя «Славянскія літаратуры ў кантэксце
сусветнай», прысвечаная 750-годдзю са дня нараджэння Дантэ
Аліг’еры і 85-годдзю са дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча.
Удзельнікі канферэнцыі працавалі ў дванаццаці секцыях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дантэ і славянскія літаратуры;
Творчасць У. Караткевіча ў сусветным кантэксце;
Сусветная літаратура: тэорыя і мастацкая практыка;
Праблемы ідэнтычнасці ў мастацкім тэксце;
Аповедныя стратэгіі і дыскурсіўныя практыкі;
Сусветная літаратура ў беларускай культурнай прасторы;
Сусветная літаратура: праблемы жанра;
Міф, фальклор, літаратура;
Біблія і сусветная літаратура;
Рэальнасць і вымысел у мастацкай літаратуры;
Літаратура і вайна;
Літаратура і выдавецкая справа ў сучаснай культурнай прасторы.

У канферэнцыі ўзялі ўдзел больш за сто навукоўцаў з
Беларусі, Італіі, Расіі, Украіны, Францыі, Японіі.
У межах канферэнцыі праведзены круглы стол «Пісьменнік у
дыялогу Усходу і Захаду» з удзелам французскага пісьменніка
Мішэля Луё, які таксама прачытаў цыкл лекцый для студэнтаў
аддзялення французскай філалогіі. Увазе ўдзельнікаў канферэнцыі
была прапанаваная музыкальна-паэтычная кампазіцыя “Вішнёвы сад
душы” ў выкананні Марыны Паповай і Алы Бяляўскай (рэжысёр
Галіна Яроміна).

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЮ
НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ
22−24 октября 2015 года на филологическом факультете
Белорусского государственного университета состоялась XII
Международная научная конференция «Славянские литературы
в контексте мировой», посвященная 750-летию со дня рождения
Данте Алигьери и 85-летию со дня рождения Владимира
Короткевича.
Работа конференции проходила в следующих секциях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Данте и славянские литературы;
Творчасць У. Караткевіча ў сусветным кантэксце;
Мировая литература: теория и художественная практика;
Проблемы идентичности в художественном тексте;
Повествовательные стратегии и дискурсивные практики;
Сусветная літаратура ў беларускай культурнай прасторы;
Мировая литература: прoблемы жанра;
Миф, фольклор, литература;
Библия и мировая литература;
Реальность и вымысел в художественной литературе;
Литература и война;
Литература и издательское дело в современном культурном
пространстве.

В конференции приняло участие более ста ученых из
Беларуси, Италии, России, Украины, Франции, Японии. В рамках
конференции планируется проведение круглого стола «Писатель в
диалоге Востока и Запада» с участием французского писателя
Мишеля Луйо, который также прочитал цикл лекций для студентов
отделения французской филологии. Вниманию участников
конференции
была
предложена
музыкально-поэтическая
композиция «Вишневый сад души» в исполнении Марины Поповой
и Аллы Белявской (режиссер Галина Ерёмина).

