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вьетнамским, китайским. Участники конференции обсуждали вопросы сопоставительного анализа 
различных языковых единиц и категорий: «наивной» лексикографии в сети Интернет (е. Г. лукаша-
нец, Минск), языков для специальных целей (л. в. Рычкова, Гродно), границ современной русистики 
в условиях глобализации и развития национального самосознания (в. И. Мозговой, донецк), типоло-
гии русских и вьетнамских (Хоанг Тхи Бен, Ханой – Минск), а также русских и китайских (ван Юйхун, 
Харбин – Минск) имен собственных, обозначения пространства в современном английском и русском 
языках (Т. п. Желонкина, Калининград), русско-китайских языковых контактов в области музыкального 
искусства (е. в. Михайлова, Минск). СМИ на разных языках в качестве источника материала актуальны 
по-прежнему. Так, Т. в. ларина (Гродно) поделилась наблюдениями над ономастическими тропами, 
отражающими ситуацию на Украине, в русской, польской и английской печатной и электронной перио-
дике; Т. в. Савчук (николаев) – наблюдениями над фразеологическими единицами в медиадискурсе. 
внимание привлекли также вопросы перевода – документов клинических испытаний с английского 
языка на русский (М. М. Жбанков, Минск) и художественных произведений с русского на итальянский 
(О. И. Фокина, Минск). наряду с традиционными для компаративистики вопросами сопоставительной 
лексикологии (О. Ф. Жилевич, пинск), сопоставительного синтаксиса (н. а. Сентюрова, Минск), срав-
нительного анализа выражения эмоций (Р. И. Стеванович, николаев), был представлен новый ракурс 
исследования лингвокультурных контактов – имагологический (л. п. Иванова, Киев). доклад л. п. нови-
ковой (витебск) содержал анализ региональных особенностей русской публичной речи.

во время заседаний секций, а также в ходе свободного общения происходил живой обмен наблюдени-
ями, впечатлениями от результатов исследований коллег, а также их обсуждение представителями раз-
ных филологических школ и разных стран и регионов. Глобальные изменения, которые влияют на образ 
жизни человека, его мышление, мировосприятие, что объективируется в языковой деятельности, являют-
ся постоянным стимулом к новым исследованиям языка и через него – процессов мышления и познания.
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ІІІ МІЖНАРОДНАЯ ЛІНГВІСТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 
«МОЎНАЯ І КУЛЬТУРНАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ У ПРАСТОРЫ І ЧАСЕ»

28–30 красавіка 2014 г. у дуброўніку (Харватыя) на базе Міжуні версітэцкага цэнтра (Inter-University 
Center) адбылася ІІІ Міжнародная лінгвістычная канферэнцыя «Моўная і культурная разнастайнасць 
у прасторы і часе». арганізатарамі яе выступілі Інстытут антрапалагічных даследаванняў (INANTRO, 
Заграб), Харвацкае антрапалагічнае таварыства, LINEE+, навуковая рада па антрапалагічных дас-
ледаваннях акадэміі навук і мастацтваў Харватыі (Заграб), лінгвістычна-антрапалагічная камісія Між-
народнага саюза антрапалагічных і этналагічных навук (IUAES).

Канферэнцыя была арганізавана пасля паспяховага правядзення дзвюх папярэдніх, у 2010 і 2012 гг. 
У канферэнцыі ўдзельнічалі 111 даследчыкаў з 26 краін, большасць з якіх прадстаўлялі навуковыя 
ўстановы еўрапейскага саюза, аднак былі ўдзельнікі і з Беларусі, ЗШа, Канады, паўднёва-афрыканскай 
Рэспублікі, Расіі, Сербіі, Сінгапура, Японіі. Што характэрна, краінамі-лідарамі па колькасці ўдзельнікаў 
канферэнцыі, прысвечанай шматмоўю, былі Швейцарыя, Харватыя і вялікабрытанія. Рабочай мовай 
канферэнцыі была англійская.

праграма канферэнцыі ўключала пленарныя даклады і работу ў трох паралельных секцыях (секцыі 
былі арганізаваны тэматычна – у сямі сесіях); пасля заканчэння канферэнцыі былі арганізаваны ворк-
шопы для аспірантаў, прысвечаныя практычным метадам вывучэння шматмоўя. да пачатку работы 
канферэнцыі быў выдадзены зборнік анатацый дакладаў.

Галоўнай мэтай правядзення канферэнцыі было прыцягнуць вялікую колькасць даследчыкаў з розных 
краін, якія карыстаюцца дысцы плінарнымі падыходамі (лінгвістычнымі, антрапалагічнымі, сацыялагіч-
нымі, эканамічнымі і інш.) і методыкамі вывучэння шматмоўя, і прапанаваць новыя міждысцыплінарныя 
перспектывы ў даследаваннях і функцыянаванні моўнай і культурнай разнастайнасці.

на адкрыцці канферэнцыі яе ўдзельнікаў віталі ад імя арганіза цыйнага камітэта аніта Суёлджыч 
(Заграб) і прэзідэнт LINEE+ Івар вер лен (Берн, Швейцарыя). Кожны дзень канферэнцыі адкрываўся 
пленарным дакладам. апрача таго, першы дзень скончыўся лекцыяй памяці вядомай даследчыцы 
шматмоўя прафесара Разіты Шэрве-Рындлер, успамінамі аб якой падзялілася Клэр Мар-Малінэра, 
выступіўшы з дакладам.

першым на пленарным пасяджэнні выступіў пітэр аўэр з дакладам «Шматмоўе і канструяванне пра-
сторы», дзе зрабіў спробу перагледзець традыцыйны прынцып геалінгвістыкі, паводле якога адносіны 
«прастора – мова» разглядаюцца статычна, з немабільным моўцам. на думку лінгвіста, сёння, у эпо-
ху глабалізацыі, патрабуецца альтэрнатыўны падыход для даследавання новых спосабаў, якімі асоба 
«звязваецца» з прасторай, – place-making activities.
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Клэр Мар-Малінэра спынілася на праблеме даследавання фактару мовы ў жыцці мігрантаў, якія 
вярнуліся назад на радзіму (з ЗШа ў Мексіку). даследчыца прэзентавала вынікі так званага «выву-
чэння прыватных выпадкаў» (case-study), што ўключала этнаграфічнае назіранне, адкрытае інтэрв’ю 
з мігрантамі, іх працадаўцамі і адказнымі асобамі, якія ўплываюць на моўную палітыку, а таксама 
лінгвістычныя біяграфіі.

У сваім пленарным дакладзе аляксандр дзюшэн ставіў мэтай раскрыць праблему мовы як галоўнага 
інструмента ў новай, глабалізаванай эканоміцы і праілюстраваць вынікі і наступствы пашырэння ак-
тыўнасці, звязанай з мовай, на моўную ідэалогію і іерархізацыю моўцаў. а. дзюшэн прэзентаваў вынікі 
этнаграфічнага даследавання рабочых месцаў і прадпрыемстваў у межах «новай эканомікі» Швейцарыі, 
асабліва засяродзіўшыся на праблемах трансфармацыі самой прыроды працы і на «эканамізацыі» 
моўнай разнастайнасці.

апошні пленарны даклад Юбіна абуталебі датычыўся псіхалінгві стычнага даследавання – аўтар 
паставіў пытанне, як валоданне некалькімі мовамі ўплывае на кагнітыўныя функцыі асобы (якія функ-
цыянальныя і структурныя змены адбываюцца ў мозгу білінгва), і праілюстраваў, як з цягам часу гэтыя 
змены могуць затрымаць пагаршэнне кагнітыўных здольнасцей асобы з узростам.

астатнія даклады былі агучаны на шасці тэматычных сесіях: 1) «Шматмоўе ў гісторыі: урокі з мі-
нулага»; 2) «пераўтварэнне мовы ў тавар: liaisons dangereuses»; 3) «Шматмоўе і матэрыяльнае жыццё: 
гаварыць рэчамі»; 4) «цёмны бок шматмоўя: сацыяльныя погляды і падзелы»; 5) «Шматмоўны мозг 
і розум: радасці і страхі»; 6) «Мова і адукацыя: праблемы і магчымасці». Тыя даклады, што не ўвайшлі 
ні ў адзін з тэматычных блокаў, былі прэзентаваны на агульнай сесіі.

Беларускія даследчыкі (а. У. лянкевіч, У. в. лянкевіч) удзельнічалі ў гэтай канферэнцыі ўпершыню 
як аўтары супольнага даклада з калегам з Карлава ўніверсітэта ў празе Мар’янам Слобадам, які 
прэзентаваў агульнае даследаванне, прысвечанае геасеміётыцы ў Беларусі на прыкладзе выкарыс-
тання моў на прадметах матэрыяльнай культуры ў публічнай гарадской прасторы (шыльды з назвамі 
крамаў, устаноў, вуліц і інш.).

Як і чакалася ад канферэнцыі такога высокага ўзроўню, у кожным блоку арганізатары прадугледжвалі 
час на дыскусію, аднак яго не хапала, і дыскусія працягвалася па-за аўдыторыяй, што, безумоўна, свед-
чыла пра актуальнасць і цікавасць выбраных тэм, а таксама спрыяла завязванню навуковых кантактаў 
і пашырэнню сувязей паміж членамі навуковай супольнасці даследчыкаў шматмоўя.
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л І Та РаТ У Ра З н а Ў СТ ва

Савет д 02.01.12. Спецыяльнасці: 10.01.01 – беларуская літаратура;  
10.01.02 – руская літаратура; 10.01.03 – літаратура народаў краін замежжа

Кандыдацкія дысертацыі
Траццяк Зоя Іванаўна (пдУ). Ідэйна-мастацкае асэнсаванне першай сусветнай вайны ў творчасці 

э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага: агульнае і адметнае.
навук. кір. – Кандакоў д. а., к. ф. н., дац.
апаненты: Мусіенка С. д., д. ф. н., праф.; васючэнка п. в., к. ф. н., дац.

М О ва З н а Ў СТ ва

Савет д 02.01.11. Спецыяльнасці: 10.02.01 – беларуская мова; 10.02.02 – руская мова.
Савет д 02.01.24. Спецыяльнасці: 10.02.19 – тэорыя мовазнаўства; 10.02.03 – славянскія мовы

Кандыдацкія дысертацыі
Василенко Екатерина Николаевна (МГУ имени а. а. Кулешова). Реализация коммуникативной 

стратегии убеждения средствами грамматических категорий.
науч. рук. – норман Б. Ю., д. ф. н., проф.
Оппоненты: поплавская Т. в., д. ф. н., проф.; воробьева С. в., к. ф. н., доц.


