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БРАНІСЛАЎ АЛЯКСАНДРАВІЧ ПЛОТНІКАЎ
У снежні 2000 г. адзначае свой юбілей адзін з вядучых лінг- 

вістаў Беларусі доктар філалагічных навук, прафесар Брані- 
слаў Аляксандравіч Плотнікаў.

Б.А. Плотнікаў нарадзіўся 15 снежня 1940 г. у г. Быхаве 
Магілёўскай вобласці ў сям’і рабочих. Яго дзяцінства і юнацт- 
ва былі нялёгкімі: у 1944 г загінуў на фронце бацька, а праз 
год памерла маці. Застаўшыся з пяці гадоў сіратой, ён вы- 
хоўваўся ў Грудзінаўскім дзіцячым доме на Быхаўшчыне. 
Пасля 9-га класа вучыўся ў рамесным вучылішчы, а затым 
працаваў машыністам электравоза ў Свярдлоўскай вобласці і 
працягваў вучобу ў вячэрняй школе да 1960 г, пасля чаго 
служыў ва ўзброеных сілах.

Пасля арміі Браніслаў Аляксандравіч зноў у Беларусі. У 
1964 г. ён паступіў на філалагічны факультэт Белдзяржуні- 
версітэта, і яго лёс на працягу 1964-1998 гг. быў звязаны з 
універсітэтам. Вялікія даследчыя здольнасці выявіліся ўжо ў 
той час, калі ён быў студэнтам. У 1969 г. пасля заканчэння з 

адзнакай універсітэта Б.А. Плотнікаў быў рэкамендаваны ў аспірантуру. У 1971 г. датэрмінова 
Браніслаў Аляксандравіч абараніў пад кіраўніцтвам прафесара А.Я. Супруна кандыдацкую 
дысертацыю "Дыстрыбутыўна-статыстычны аналіз адной лексічнай групы".

У 1981 г. Б.А. Плотнікаў абараняе доктарскую дысертацыю "Даследаванне лексічнага зна- 
чэння шляхам квантытатыўнага аналізу дыстрыбутыўных уласцівасцей слова", пасля чаго ста- 
новіцца адным з вядучых семасіёлагаў не толькі ў нашай краіне. Браніслаў Аляксандравіч 
неаднаразова выступаў з лекцыямі і дакладамі ў Аўстрыі, Германіі, Польшчы. Чэхіі, Югаславіі і 
іншых краінах, удзельнічаў у шэрагу міжнародных навуковых канферэнцый, сімпозіумаў, 
кангрэсаў. Ён карыстаецца глыбокай павагай у навуковых колах СНД і Балтыі.

Галоўным аб'ектам навуковых даследаванняў Б.А. Плотнікава з'яўляюцца праблемы 
агульнага мовазнаўства, аб чым сведчаць вучэбныя дапаможнікі "Общее языкознание" (1983), 
"Семиотика текста. Параграфемика" (1992), "Агульнае мовазнаўства" (1994) і інш

Браніслаў Аляксандравіч апублікаваў каля 200 навуковых прац , у тым ліку 20 кніг і асобных 
выданняў па праблемах агульнага мовазнаўства, славістыкі, русістыкі. беларусістыкі, 
арганізацыі навучальнага працэсу ў ВНУ. Яго манаграфічны вучэбны дапаможнік "Семиотика 
текста" (1992) шырока вядомы ў навуковых лінгвістычных колах. Вялікую цікавасць у моваведаў 
выклікаюць манаграфіі "Основы семасиологии" (1984), у якой прааналізаваны галоўныя 
канцэпцыі і аспекты значэння, выяўлены асаблівасці семантыкі розных адзінак мовы, а таксама 
"О форме и содержании в языке" (1989), у якой усебакова асветлены пытанні моўнай формы i 
зместу. У сферы навуковых інтарэсаў Б.А. Плотнікава ўвесь час знаходзіцца беларуская мова i 
яе суадносіны з іншымі славянскімі мовамі У 1999 г. ён надрукаваў наватарскі вучэбны 
дапаможнік "Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў", а ў 2000 г выходзіць яшчэ адна яго 
кніга "Фанетыка і марфалогія беларускай мовы".

Браніслаў Аляксандравіч з'яўляецца аўтарам і сааўтарам шматлікіх вучэбных дапаможнікаў 
для студэнтаў філалагічных факультэтаў ВНУ. Можна нагадаць "Введение в специальность" 
(1977), "Общее языкознание" (1983), "Чешский язык" (1985), "Общее языкознание. Семинарий" 
(1986), "Общее языкознание. Сущность и история языка" (1993), "Общее языкознание Струк
тура языка. Типология языков и лингвистика универсалий" (1995); навуковыя манаграфіі i 
лексікаграфічныя працы i праграмы: "Дихотомическая лексикология" (1989), "Русско-чешский и 
чешско-русский словарь общегеографических терминов" (1985), "Библиографический указа
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тель по славянскому и общему языкознанию" (1984), "Прафесар Леў Міхайлавіч Шакун 
Рэфератыўна-бібліяграфічны даведнік па беларускаму мовазнаўству" (1997) і інш.

Пад кіраўніцтвам Б.А. Плотнікава абаронена 10 кандыдацкіх дысертацый. Яго вучні 
працуюць не толькі ў вышэйшых навучальных установах рэспублікі, але і далёка за яе межамі -  
у Польшчы, Малі, Конга. Браніслаў Аляксандравіч актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы 
навуковых кадраў Рэспублікі Беларусь. Вялікую работу праводзіць і як арганізатар навукі. Ён 
уваходзіць у склад некалькіх спецыялізаваных саветаў па абароне доктарскіх дысертацый, 
з'яўляецца старшынёй экспертнага савета па лінгвістычных дысцыплінах BAK Рэспублікі 
Беларусь.

3 1998 г. Браніслаў Аляксандравіч Плотнікаў -  прафесар кафедры беларускай мовы I бе- 
ларусазнаўства Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь 1998 г. У 1992 г. ён атрымаў Ганаровую грамату Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь. 3 1971 па 1998 г. Браніслаў Аляксандравіч працаваў на філалагічным фа- 
культэце БДУ на кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства выкладчыкам, старшым вы- 
кладчыкам, дацэнтам, прафесарам. У 1996 г. ён выконваў абавязкі дэкана філалагічнага фа- 
культэта. 3 1992 па 1998 г. быў намеснікам адказнага рэдактара IV серыі часопіса "Веснік БДУ"

Свой юбілей ён сустракае ў росквіце творчых сіл. Можна быць упэўненым, што ў спісе прац 
лінгвіста-тэарэтыка, славіста, беларусіста з'явяцца новыя кнігі.

Калегі, вучні і сябры ад усяго сэрца віншуюць Браніслава Аляксандравіча з юбілеем 
жадаюць яму добрага здароўя, далейшых навуковых поспехаў і асабістага шчасця.
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