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500-годдзе беларускага i усходнеславянскага кнiгадрукавання, асоба вялi-
кага асветнiка, першадрукара Ф. Скарыны стала падставаю для шэрагу куль-
турна-асветнiцкiх, навуковых i адукацыйных мерапрыемствау як у Беларусi,
так i за яе межамi. Заслугоувае асаблiвай увагi у гэтым плане Юбiлейная Мiж-
народная навуковая канферэнцыя, што прайшла 26–28 кастрычнiка у Беласто-
ку i Гродна. Аб яе высокiм узроунi сведчыць ужо кампетэнтнае кола арганiза-
тарау: Кафедра фiлалагiчных даследаванняу “Усход – Захад” фiлалагiчнага
факультэта Унiверсiтэта у Беластоку, фiлалагiчны факультэт Гродзенскага
дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы, Навукова-дыдактычны каардына-
цыйны цэнтр “Мiжнародны Iнстытут Адама Мiцкевiча”, навуковая бiблiятэка
Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта, Гродзенская абласная навуковая бiб-
лiятэка iмя Я. Ф. Карскага, фiлалагiчны факультэт Беларускага дзяржаунага
унiверсiтэта у Мiнску, Падляская Бiблiятэка iмя Лукаша Гурнiцкага у Бела-
стоку.

Пасяджэннi першага дня гэтай цiкавай навуковай iмпрэзы прайшлi у гма-
ху беластоцкай бiблiятэкi. З прывiтальным словам да удзельнiкау канферэнцыi
звярнулiся галоуныя арганiзатары канферэнцыi дэкан фiлалагiчнага факуль-
тэта Унiверсiтэта у Беластоку прафесар Яраслау Лаускi i прафесар з Гродзен-
скага дзяржаунага унiверсiтэта iмя ЯнкiКупалы СвятланаМусiенка, якiя пад-
крэслiлi мiжнародны аспект жыцця i дзейнасцi Францыска Скарыны, выказа-
лi спадзяваннi, што канферэнцыя стане дадатковым стымулам для вывучэння
жыцця i дзейнасцi беларускага асветнiка.

Удзельнiкау канферэнцыi прывiталi таксама генеральны консул Рэспуб-
лiкi Беларусь Ала Фëдарава, дырэктар бiблiятэкi iмя Л. Гурнiцкага Iаланта
Гадэк, намеснiк дэкана фiлалагiчнага факультэта Беларускага дзяржаунага
унiверсiтэта дацэнт Мiкалай Хмяльнiцкi i загадчык кафедры беларускай фi-
лалогii беластоцкага унiверсiтэта прафесар Галiна Тварановiч.

Арганiзатары прадугледзелi працу у форме пленарных пасяджэнняу.У су-
вязi з гэтым пасля урачыстага адкрыцця канферэнцыi яе удзельнiкi выслу-
халi змястоуныя i цiкавыя даклады, прысвечаныя асобе Францыска Скарыны,
навуковай i лiтаратурнай рэцэпцыi яго жыццëвага лëсу i дзейнасцi, а таксама
кнiгадрукаванню увогуле.

Распачалася навуковая частка канферэнцыi вельмi змястоуным, засна-
ваным на шырокiм лiтаратурна-культурным кантэксце дакладам Святланы
Мусiенка (Гродна) – “Франциск Скарина в контексте европейской культуры
и цивилизации”. Далей былi заслуханы выступленнi Валянцiны Собаль (Вар-
шава) – “Recepcja Skaryny w nauce ukraińskiej”, Iрыны Багдановiч (Мiнск) –
“Паэтычны цыкл Рыгора Барадулiна «Трыкiрый» як мастацкае эсэнсаванне
Бiблii”, Анны Альштынюк (Беласток) – “Жыццëвы подзвiг Францыска Ска-
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рыны у творчай iнтэрпрэтацыi Алега Лойкi («Францыск Скарына, або Сонца
Маладзiковае»)”,Мiхала Седлецкага (Беласток) – “Franciszek Skaryna w ency-
klopediach i słownikach polskich z XIX i XX wieku”, Анны Янiцкай (Беласток) –
“Trzy XIX-wieczne polskie notki o Franciszku Skarynie”, Надзеi Чукiчовай (Грод-
на) – “Скарына у адным беларускiм радаводзе”,Марыны Фамянковай (Мiнск)
– “Мир материальной культуры белорусов и поляков в текстах XIV–XVII вв.
(на примере номинаций тканей)”, Алены Нелепка (Гродна) – “Кирилица и ла-
тиница в литературе для детей (на примере Ю. Тувима «Abecadło» и С. Ми-
халкова «Азбука»)”, Мiкалая Хмяльнiцкага (Мiнск) – “Польская лiтарату-
ра 1918–1939 гг. у кнiжнай прасторы Беларусi”, Эдмунда Ярмусiка (Грод-
на) – “Рэлiгiйна-выдавецкая дзейнасць св. айца Максiмiлiяна Кольбе у Гродна
(1922–1927 гг.)”, Святланы Ганчар (Гродна) – “Философско-эстетическое со-
отношение звука и цвета (на примере сонета Артюра Рембо «Гласные»)”.

28 кастрычнiка удзельнiкi канферэнцыi працавалi у залах Новага замку
у Гродна i бiблiятэкi ГДУ. Аб нацыянальных перакладах “Бiблii” гаварыу
Яраслау Лаускi (Беласток) – “Mickiewiczowska ocena narodowych przekładów
Biblii w prelekcjach paryskich”. З рэфератамi пра Францыска Скарыну, яго
час, iнтэрпрэтацыю асобы першадрукара выступiлi: Галiна Тварановiч (Бела-
сток) – “Духоуны патэнцыял творчай спадчыны Францiшка Скарыны”, Анна
Саковiч (Беласток) – “Асэнсаванне асветнiцкай дзейнасцi i творчай спадчы-
ны Францiшка Скарыны лiтаратуразнауцам Уладзiмiрам Калеснiкам”, Алiна
Вострыкава (Мiнск) – “Эпоха Скарыны у чэшскай лiтаратуры i культуры”.
Значэнне друкарскай справы у польскай культуры з’яулялася асноунай тэмай
дакладау Гелены Бiлютэнка (Гродна) – “Łacina w oświacie: nowela Elizy Orzesz-
kowej «ABC..»” i Святланы Восiпавай (Мiнск) – “«Кнiгарня» Eliza Orzeszko-
wa i S-ka”: цi варта было друкаваць «Alfabet»?”. З зацiкауленнем удзельнiкi
канферэнцыi выслухалi даклад Паула Вайцехоускага (Гданьск) – “Edytorstwo
książki poetyckiej przełomu XIX i XX wieku w Skandynawii”.

Шырокi дыяпазон тэматыкi дакладау, што прагучалi на трох мовах на
працягу двух дзëн канферэнцыi дау падставу для дыскусiй i размоу, што не
змаукалi нават у час перапынкау на каву i абедау.Жывы абмен думкамi пра-
цягвауся i у час падвядзення вынiкау плëннай працы удзельнiкау канферэнцыi.

Усе выступленнi будуць змешчаны у зборнiку матэрыялау гэтай цiкавай
навуковай iмпрэзы.

Заключным акордам канферэнцыi стала прэзентацыя кнiгi “Прыхiнуц-
ца да крынiцы” заучасна памерлага прафесара Iгара Жука (13.06.1957–
30.06.1017), прысвечанай творчасцi класiкау Якуба Коласа i Янкi Купалы.Кнi-
га, якую I.Жук рыхтавау да свайго шасцiдзесяцiгоддзя, нечакана сталася пад-
вядзеннем яго навуковага i творчага плëну.У час сустрэчы, якую вëу дырэктар
бiблiятэкi ГДУ Мiкалай Грынько, прагучала шмат пранiклiвых, эмацыяналь-
ных слоу пра асобу i дзейнасць выдатнага выкладчыка, лiтаратуразнауца,
лiтаратурнага крытыка i гiсторыка лiтаратуры.
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