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Vlll МІЖНАРОДНЫЯ КАРСКІЯ ЧЫТАННІ

Юбілейныя Vlll Міжнародныя Карскія чытанні "Мова ў святле кпасічнай спадчыны 
I сучасных парадыгм", прымеркаваныя да 140-х угодкаў з дня нараджэння акадэміка 
Я.Ф. Карскага, праходзілі з 14-га па 15-е снежня 2000 г. на базе філалагічнага фа- 
культэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта У чытаннях прынялі ўдзел 87 ча- 
лавек, з якіх 18 дактароў філалагічных і педагагічных навук, прафесараў. На двух 
пленарных пасяджэннях выступілі прафесары Л Судавічэне (Літва), М. Усеваладава 
(Расія), М. Булахаў (БДПУ імя М. Танка), M Канюшкевіч (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт), Н. Мячкоўская, Б. Норман, Л Чумак, A Яновіч (прадстаўнікі БДУ). Удзел у 
чытаннях прынялі таксама навукоўцы з Польшчы і Украіны, супрацоўнікі Маскоў- 
скага, Санкт-Пецярбургскага, Цвярскога універсітэтаў, Нежынскага педагагічнага 
інстытута. Актыўны ўдзел у працы чытанняў прыняла ўнучка акадэміка дацэнт 
Таццяна Сяргееўна Карская, якая была ганаровым госцем рэктарата БДУ і перадала 
ў дар універсітэту дзве арыгінальныя фатаграфіі пачатку XX ст.

Работа Vlll Міжнародных Карскіх чытанняў праходзіла ў чатырох секцыях: 
1) функцыянальная граматыка; 2) лінгвапрагматыка і лінгвакультуралогія; 3) мова ў 
прасторы і часе; 4) слова ў паэтычнай карціне свету. Быў праведзены таксама 
круглы стол "Я.Ф. Карскі -  вучоны, рэдактар, чалавек", на якім выступілі прафесары 
А. Наркевіч, С. Прохарава (БДУ), I. Нешчарэт, В. Абашына (Украіна) і інш. Побач з 
вядомымі лінгвістамі I культуролагамі добра глядзеліся I такія пачынаючыя да- 
следчыкі, як Н. Перавалава, А. Аўчыннікава, А Акаева, B Фокіна, M Клыгіна, 
С. Важнік, I. Савіцкая і інш. У цэнтры дыскусій апынуліся даклады М. Усеваладавай 
(МДУ) "Дэнататыўная і семантычная структура сказа ў межах функцыянальна-ка- 
мунікатыўнай (прыкладной) мадэлі мовы (Тыловая сітуацыя і прапазіцыя)", H Мяч- 
коўскай "У якой ступені розныя класы моўных феноменаў рэлевантныя для разу
мения культур?, Б. Нормана "Вакатыў у функцыі дзейніка ў славянскіх мовах", I. То- 
каравай (МДЛУ) "Этналінгвістычная традыцыя Усходу і Захаду". Кіраўнікі секцый 
адзначылі высокі навуковы ўзровень дакпадаў I паведамленняў I. Гапоненка, 
T Ліпскай, В. Генкіна, М. Даніловіча, А. Лапкоўскай, A Ханскага.

Чытанні праводзіліся сумесна з лінгвістамі Гродзенскага дзяржаўнага універсі- 
тэта, на паліграфічнай базе якога выйшаў асобны том тэзісаў і спецыяльны выпуск 
"Весніка Гродзенскага універсітэта" (Серыя 1. Гуманітарныя навукі). Яны ж падрых- 
тавалі і святочны буклет, прысвечаны асноўным вехам жыцця акад. Я. Карскага і 
гісторыі правядзення навуковых чытанняў, якія, дарэчы, упершыню пасля Гродна і 
Нежына (Украіна) адбыліся ў Мінску.

М.Р. Прыгодзіч
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