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У зборніку змешчаны артыкулы па матэрыялах навуковых чытанняў, 

прысвечаных памяці прафесара Любові Адамаўны Антанюк, чые 

мовазнаўчыя даследаванні сталі падмуркам беларускага тэрміназнаўства. 

Уключаныя ў зборнік навуковыя працы асвятляюць праблемы тэрміналогіі 

і розныя аспекты сучаснага стану беларускай мовы, а ўспамінныя 

матэрыялы – жыццѐвы і прафесійна-навуковы шлях Л. А. Антанюк. 

Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам. 
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Н А П І С А Н А Е  З А С Т А Н Е Ц Ц А  

______________________________________________________________ 

 

 

ББЫЫЦЦЬЬ  ППЕЕРРШШААЙЙ  

 

Падчас удзелу ў падрыхтоўцы прысвечаных прафесару Любові 

Адамаўне Антанюк навуковых чытанняў, якія адбыліся на філалагічным 

факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 26 красавіка 2019 г., 

а пазней – пры рэдагаванні зборніка артыкулаў па выніках праведзеных 

чытанняў, давялося чытаць біяграфічныя звесткі, анатацыі да выданняў, 

успаміны тых, хто добра ведаў Любоў Адамаўну. Вельмі ўразіла пры 

гэтым тое, наколькі часта побач з яе імем сустракаецца слова ўпершыню. 

Вось, да прыкладу, цытата з невялікай нататкі «Звесткі аб аўтары», 

змешчанай у працы Любові Адамаўны «Сучасная беларуская 

тэрміналогія» (1995): «Упершыню ў беларускім і ўсходнеславянскім 

мовазнаўстве выкарыстала тэорыю поля пры даследаванні станавых 

лексіка-граматычных катэгорый сумеснасці дзеяння, што дазволіла 

выявіць шматлікія і разнастайныя сродкі іх выражэння, прааналізаваць 

і зрабіць несупярэчлівую класіфікацыю гэтых сродкаў, вызначыць статус 

асобных станавых значэнняў у граматычнай сістэме мовы. Л. А. Антанюк 

нележыць першае ў беларускім мовазнаўстве манаграфічнае даследаванне 

беларускай навуковай тэрміналогіі, упершыню ў тэрміназнаўстве ўвогуле 

яна ўзняла праблему канструявання ў тэрміналогіі, распрацавала шэраг яго 

прынцыпаў і інш.» (с. 40). 

Складана ахапіць і апісаць зробленае Любоўю Адамаўнай Антанюк 

у беларускім тэрміназнаўстве, граматыцы, лексікалогіі і лексікаграфіі: 

некалькі манаграфій, дапаможнікі, больш за сто грунтоўных навуковых 

прац. Яна з‘яўлялася вучоным сакратаром Рэспубліканскай 

тэрміналагічнай камісіі, членам Міжнароднай арганізацыі па ўніфікацыі 

тэрміналагічных неалагізмаў, віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі 

тэрміналагічных банкаў; была першым навуковым 

рэдактарам«Тэрміналагічнага зборніка», членам рэдкалегіічасопіса 

«Neoterm»; працавала ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН 

Беларусі, у розныя гады выкладала ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце 

і ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, дзе 

ўзначальвала кафедру беларускай мовы і беларусазнаўства. І ўсѐ гэта – 
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арганічныя часткі актыўнай навуковай, прафесійнай і грамадскай 

дзейнасці Л. А. Антанюк. 

Аднак доктар філалагічных навук, прафесар з добра вядомым не 

толькі ў беларускім, але і ў славянскім мовазнаўстве імем, Любоў 

Адамаўна была яшчэ і клапатлівай маці траіх дзяцей – дачок Надзеі 

і Марыны, сына Аляксандра, і ўважлівай жонкай, чый муж – Георгій 

Аляксандравіч –таксама навуковец, доктар філасофскіх навук, і ўрэшце 

рэшт яна была прывабнай жанчынай. Застаецца толькі здзіўляцца, як 

Любові Адамаўне ўдавалася весці сямейныя справы і выконваць шматлікія 

абавязкі маці, жонкі, дачкі і пры гэтым быць першай у абранай навуковай 

галіне і ў прафесіі, што само па сабе – неймаверная праца, якая займае 

шмат часу і вымагае напружання як інтэлектуальных, так і фізічных, 

і душэўных сіл. Яе прыклад гаворыць пра тое, што спалучэнне асабістых 

і прафесійна-навуковых інтарэсаў можа быць несупярэчлівым і надзвычай 

плѐнным. І гэта служыць своеасаблівым арыенцірам для тых, хто ведаў яе 

асабіста, для тых, хто знаѐмы з яе навуковай спадчынай і прафесійнай 

дзейнасцю. 

Зборнік артыкулаў «Беларускае слова: тэрміналогія 

і тэрміназнаўства» да 70-годдзя з дня нараджэння прафесара 

Л. А. Антанюк стаў працягам серыі выданняў, падрыхтаваных на кафедры 

гісторыі беларускай мовы (цяпер – кафедра беларускага мовазнаўства) 

і прысвечаных знакамітым беларускім лінгвістам: М. А. Жыдовіч (2007), 

І. І. Насовічу (2008), А. І. Жураўскаму (2010), Е. С. Мяцельскай (2011), 

Б. А. Плотнікаву (2016), В. П. Краснею (2018). Большасць гэтых вядомых 

навукоўцаў, у тым ліку і Л. А. Антанюк, выкладалі на філалагічным 

факультэце БДУ, што для яго сучасных супрацоўнікаў з‘яўляецца гонарам 

і адначасова накладае абавязак адпавядаць таму высокаму навукова-

прафесійнаму ўзроўню, які быў закладзены славутымі папярэднікамі. 

Па ўжо існуючай традыцыі зборнік складаецца з дзвюх асноўных 

частак. У першай – «Слова пра маці, жонку, калегу, настаўніка» – 

прадстаўлены цѐплыя і шчымлівыя ўспаміны пра Любоў Адамаўну яе мужа, 

дзяцей, былых супрацоўнікаў і вучняў, а таксама змешчаны фатаграфіі з 

сямейнага архіва і прысвечаныя ѐй вершы Наталлі Івянецкай. 

Большасць артыкулаў другой часткі – «У скарбонку беларускага 

мовазнаўства» – асвятляе розныя тэрміналагічныя праблемы, якія так 

плѐнна даследавала ў свой час прафесар Л. А. Антанюк. 

Сярод аўтараў навуковых матэрыялаў, змешчаных у гэтым зборніку, 

як вядомыя ў сучасным беларускім мовазнаўстве прозвішчы, так 
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і прозвішчы пачаткоўцаў у навуцы. Удзел у навуковых чытаннях 

і ў складанні зборніка – гэта своеасаблівы знак пашаны і памяць пра 

Любоў Адамаўну Антанюк, чые навуковыя працы будуць трывала 

запатрабаванымі ў мовазнаўстве, а прафесійны і жыццѐвы шлях – 

назаўжды застанецца прыкладам высокага служэння Роднаму Слову. 

 

М. І. Свістунова, 

адказны рэдактар, 

кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства БДУ 


