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МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ
«КАШТОЎНАСЦІ Ў МОЎНА-КУЛЬТУРНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ СЛАВЯН І ІХ СУСЕДЗЯЎ»  

(V СУСТРЭЧА ГРУПЫ EUROJOS) 
Напрыканцы верасня 2010 г. у Любліне адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя

«Каштоўнасці ў моўна-культурнай карціне свету славян і іх суседзяў», якая стала пятай сустрэчай
групы EUROJOS («Моўна-культурная карціна свету славян»). У якасці арганізатараў гэтай
чарговай сустрэчы выступілі Інстытут польскай філалогіі Універсітэта імя Марыі Кюры-Складоў-
скай і Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук. Папярэднія чатыры сустрэчы, якія адбыліся на
працягу 2009–2010 гг. у Камені-Слёнскім, Вроцлаве, Варшаве і Потсмуце, былі прысвечаны
выпрацоўцы агульнай метадалогіі даследаванняў, а канферэнцыя ў Любліне стала першай, на
якой удзельнікі групы прадставілі вынікі сваёй працы. 

У канферэнцыі прынялі ўдзел больш за 40 даследчыкаў з Польшчы, Беларусі, РФ, Украіны, 
Чэхіі, Германіі, Бельгіі, Японіі, у тым ліку і спецыяльны госць канферэнцыі прафесар Анна
Вяжбіцка (Нацыянальны ўніверсітэт у Канберы, Аўстралія), якая выступіла з дакладам «Польскія
словы-каштоўнасці: dobroć, prawość, odwaga, ludzkość у параўнаўчай перспектыве». 

Праца канферэнцыі была арганізавана ў дзвюх секцыях. Удзельнікі секцыі А прадставілі вынікі
аналізу канцэптаў ДОМ, ЕЎРОПА, СВАБОДА/ВОЛЯ, ПРАЦА, ГОНАР/ГОДНАСЦЬ на матэрыяле
розных славянскіх моў, а таксама на матэрыяле некаторых іншых моў.  

Усебаковай характарыстыцы канцэпту DOM у чэшскай мове быў прысвечаны даклад Ірэны
Ванькавай (Чэхія). Польскі DOM стаў прадметам сумеснага выступлення польскіх даследчыкаў
Ежы Бартміньскага і Івоны Бяліньскай-Гардзел. ДОМ у беларускай моўнай карціне свету
разгледзела ў сваім выступленні Ядвіга Казлоўска-Дода (Польшча), вобраз ДОМА ў сучаснай
расійскай публіцыстыцы прадставіла Дарота Пазіо-Влазлоўска (Польшча). Таксама ў секцыі былі 
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прадстаўлены даклады, у якіх разглядаліся канцэпты ДОМ у партугальскай (даклад Зузаны 
Булат-Сілва, Польшча) і іспанскай (даклад Мацея Стэнпеня, Польшча) моўнай карціне свету. 

Адна з падсекцый канферэнцыі была прысвечана вобразу ЕЎРОПЫ і еўрапейскім каш-
тоўнасцям у моўнай карціне свету славян. Вынікі даследаванняў прадставілі Ніколь Даловы-
Рыбіньска (Польшча), якая разглядала канцэпт EUROPA ў сербалужыцкай мове, Галіна Яворска і 
Алена Хмыр (Украіна) у сумесным дакладзе «ЕЎРОПА ва ўкраінскіх тэкстах на фоне балгарскіх 
адпаведнікаў». ЕЎРОПА ў моўнай карціне свету беларусаў была прадстаўлена ў дакладах Ірыны 
Лапо (Польшча) і Вольгі Патапавай (Беларусь). Уяўленням носьбітаў мовы пра месца Польшчы ў 
Еўропе і канцэпту EUROPA ў польскай мове быў прысвечаны даклад Пжэмыслава Вілька 
(Польшча). 

Аналізам французскага канцэпту LIBERTÉ Мацей Абрамовіч (Польшча) распачаў падсекцыю, 
прысвечаную разгляду канцэпту СВАБОДА/ВОЛЯ ў мовах славян і іх суседзяў. У падсекцыі 
таксама выступілі Святлана Рудая і Анжаліка Альшэўская (Беларусь) з дакладам «Канцэпт 
СВАБОДА ў нямецкай і славацкай мовах», Ніна Грышкова (Украіна) з дакладам «СВАБОДА ва 
ўкраінскай мове», Коі Марыта (Японія) з дакладам «СВАБОДА і ПРАЦА ў польскай і японскай 
моўна-культурнай карціне свету». 

Спецыяльна разгляду канцэпту ПРАЦА ў славянскіх мовах была прысвечана падсекцыя, 
падчас якой выступілі Тамара Мілюціна (Польшча) з дакладам «ПРАЦА ў польскай, чэшскай і 
расійскай мовах», Ніна Мячкоўская (Беларусь) з дакладам «Канцэпты РАБОТА, ЛЮБОЎ і НАРОД 
у гульнявой камунікацыі рускіх і беларускіх камп’ютаршчыкаў». Алла Кожынава (Беларусь) і Анна 
Энгелькінг (Польшча) прадставілі ў сваіх дакладах вынікі аналізу канцэпту ПРАЦА ў беларускай 
моўнай карціне свету. 

Канцэпту ГОНАР/ГОДНАСЦЬ былі прысвечаны даклады Уршулі Майер-Бараноўскай 
(Польшча) – на матэрыяле польскай мовы, Дэяна Айдачыча (Украіна) – на матэрыяле сербскай 
мовы і Аляксея Юдзіна (Бельгія) – на матэрыяле рускай мовы. 

У секцыі В былі разгледжаны іншыя канцэпты ў моўна-культурнай карціне свету славян. 
Канцэпт ПАМЯЦЬ у польскай мове прааналізаваў Войцех Хлебда (Польшча). СТАРАСЦЬ як 
каштоўнасць у традыцыйнай культуры славян стала прадметам даследавання Ірыны Седаковай 
(РФ), з гэтым дакладам шмат у чым пераклікаецца паведамленне Мажэны Марчэўскай 
(Польшча) пра ЗДАРОЎЕ і ХВАРОБУ ў моўна-культурнай карціне свету палякаў. Грамадска-
палітычным каштоўнасцям, такім як ПАТРЫЯТЫЗМ, БАЦЬКАЎШЧЫНА, УЛАДА, ГРАМАДСТВА, 
былі прысвечаны даклады Беаты Жывіцкай (Польшча), Дануты Рошкі (Польшча), Вольгі 
Фраловай (Масква), Ёрга Оберцюра (Германія). Розным аспектам аналізу традыцыйных 
каштоўнасцей у славянскім свеце былі прысвечаны даклады Валянціны Кульпіной (Масква), 
Мацея Рака (Польшча), Магдалены Тэлус (Германія), Эвы Маслоўскай (Польшча), Анны Хрыстаў 
(Чэхія), Аляксандры Братчук (Польшча), Беаты Рашэўскай-Журэк (Польшча), Йоанны Шадуры 
(Польшча), Марыёлы Якубовіч (Польшча). 

У рамках канферэнцыі таксама адбылося пасяджэнне Этналінгвістычнай камісіі. Па выніках 
працы ў секцыі А было прынята рашэнне сфарміраваць працоўныя групы, у рамках якіх да 
ХV Міжнароднага з’езда славістаў у Мінску (2013 г.) плануецца падрыхтаваць тэматычную сесію 
і пяць асобных сшыткаў, прысвечаных канцэптам ДОМ, ЕЎРОПА, СВАБОДА/ВОЛЯ, ПРАЦА, 
ГОНАР/ГОДНАСЦЬ у моўна-культурнай карціне свету славян і іх суседзяў. 
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