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Такую назву мела міжн^г 

родная навуковая канферэн- 
цыя, арганізаваная кафедрай 
літаратуры філалагічнага 
факулыэта нашай ВНУ ра
зам з Інстытутам літарату- 
разнаўства імя Янкі Купалы 
Нацыянальнай акадэміі на- 
вук Беларусі і прымеркава- 
ная да Года навукі ў Рэспуб- 
ліцы Беларусь і 500-годдзя а 
дня выдання першай друка- 
ванай кнігі -  Бібліі Францыс- 
ка Скарыны.

Двухдзённы форум сабраў 
гасцей з вядучых універсітэ- 
таў Беларусі, Расіі, Украіны, 
Малдовы. Пачалася канфе- 
рэнцыя з пленарнага пася- 
джэння, якое адкрыў першы 
прарэктар, кандыдат педа- 
гагічных навук, дацэнт Васіль 
Васільевіч Маліноўскі. Выс- 
тупоўца акцэнтаваў увагу на 
важнасці літаратуры і мас- 
тацтва ў жыцці кожнага ча- 
лавека, падзякаваў усім гас- 
цям канферэнцыі і пажадаў 
выдатнага настрою і плён- 
най працы.

Затым навукоўцы выступі- 
лі з дакладамі і абмеркавалі 
такія тэмы, як аксіялагічная 
сутнасць рускай прозы дру
гой паловы XX стагоддзя; 
мастацкая інтэрпрэтацыя 
асобы і дзейнасці Францыс- 
ка Скарыны як аксіялагічная 
праблема; жанравая шмат- 
стай насць старабеларускай 
прозы X -  XVIII стст. і інш.

Выклікалі цікавасць у літа- 
ратуразнаўцаўсекцыі, прыс- 
вечаныя інтэрпрэтацыі нацы- 
янальнага характару ў літа- 
ратуры, літаратуры і гіста-

рычнай рэчаіснасці, літара- 
туры і іншым відам мастацт- 
ва. Прыцягнулі ўвагуўдзель- 
нікаў навуковага форуму так- 
сама секцыі, прысвечаныя 
праблеме традыцыі і нава- 
тарства ў мастацтве слова, 
каштоўнасным арыентацыям 
у літаратуры, мастацкім і эс- 
тэтычным вартасцям твора.

Вынікам канферэнцыі ста
ла выданне зборніка навуко- 
вых матэрыялаў «Аксіялагіч- 
ны дыяпазон мастацкай літа- 
ратуры», у які ўвайшлі 124 
навуковыя артыкулы 27 дак- 
тароў навук, 55 кандыдатаў 
навук і маладых вучоных.

Як адзначае адзін з аргані- 
затараў навуковага форуму -  
загадчык кафедры літарату- 
ры ФлФ нашай ВНУ Вольга 
Віктараўна Лапацінская, 
праблемнае поле канферэн- 
цыі было дастаткова шырокім 
і актуальным, што тлумачыц- 
ца неабходнасцю паглыбле- 
нага даследавання нацыя- 
нальных літаратур у шырокіх 
сацыякультурных і этнакуль- 
турных кантэкстах. Канфе- 
рэнцыя вызначалася міждыс- 
цыплінарным характарам: у 
ёй прынялі ўдзел не толькі 
літаратуразнаўцы, але і мо- 
вазнаўцы, гісторыкі, культу
ролап. Мяркуем, што арга- 
нізацыя навуковых форумаў 
вызначанай тэматыкі стане 
добрай традыцыяй для ка
федры літаратуры і філала- 
гічнага факультета ВДУ імя 
П.М. Машэрава.
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