
Навукова-практычная кан- 
ферэнцыя «Полацкія чы- 
танні-2017», якую гасцінна 
прымаў Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт, сабрала разам 
беларускіх навукоўцаў— 
спецыялістаў у галіне мо- 
вазнаўства і гісторыі.

ПРАДСТАЎНІЧЫ
Ф ОРУМ

Уёй бралі ўдзел доктар 
гістарычных навук, да- 

цэнт, дырэктар Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі імя Якуба 
Коласа НАН Беларусі Аляк- 
сандр Груша, дырэктар Цэнт- 
ра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі, доктар гістарыч- 
ных навук, доктар архітэктуры, 
прафесар, акадэмік Аляксандр 
Лакотка, загадчык цэнтра ар- 
хеалогіі і старажытнай гісторыі 
Беларусі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар гістарыч- 
ных навук, прафесар Вольта 
Ляўко, доктар філалагічных на
вук, загадчык аддзела фальк- 
ларыстыкі і культуры славянскіх 
народаў Цэнтра даследаван- 
няў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры НАН Беларусі Тац- 
цяна Валодзіна і многія іншыя 
вядомыя і паважаныя ў навуко- 
вым асяроддзі асобы.

Арганізатарамі форуму 
выступілі Нацыянальная ака- 
дзмія навук, Аддзяленне гу- 
манітарных навук і мастацтваў, 
Цэнтр даследаванняў бела
рускай культуры, мовы і літа- 
ратуры НАН Беларусі, Інстытут 
мовазнаўства імя Я.Коласа, 
Міністэрства інфармацыі, 
Міністэрства адукацыі, Полац
кі дзяржуніверсітэт, Віцебскі 
аблвыканкам і Полацкі райвы- 
канкам.



Адкрываючы мерапры- 
емства, Аляксандр Каваленя, 
акадэмік-сакратар Аддзялен- 
ня гуманітарных навук і мас- 
тацтваў, доктар гістарычных 
навук, прафесар, член-карэс- 
пандэнт НАН Беларусі вітаў 
прысутных ад імя прэзідыума 
Нацыянальнай акадэміі навук. 
Ён адзначыў, што вельмі сім- 
валічна, што такі прадстаўнічы 
форум сабраўся ў Полацку ў 
Год навукі і падчас святкаван- 
ня Дня беларускага пісьменс- 
тва і 500-годдзя беларускага 
кнігадрукавання. «Менавіта 
Полацк з ’яўляецца калыскай 
беларускай дзяржаўнасці і 
вытокам духоўнасці, радзімай 
людзей, якія сталі ганаровымі 
сімваламі нашай краіны. Без 
кнігі, без друкаванага слова 
немагчымы былі б асвета і, як 
вынік, развіццё навукі», — за- 
значыў ён.

Прысутных віталі таксама 
рэктар Полацкага дзяржуні- 
версітэта Дзмітрый Лазоўскі, 
першы намеснік міністра ін- 
фармацыі Рэспублікі Беларусь 
Ігар Луцкі, старшыня Полацка
га райсавета дэпутатаў Іосіф 
Грыбовіч і іншыя.

Ва ўрачыстай абстаноўцы 
Ганаровыя граматы за вялікі 
ўнёсак у развіццё гуманітар- 
най навукі ўручаны шэрагу 
навукоўцаў і даследчыкаў, у іх 
ліку — навуковы калектыў Му
зея беларускага кнігадрука
вання Нацыянальнага Полац
кага гісторыка-культурнага 
музея-запаведніка.

Падчас пасяджэння секцый 
на канферэнцыі разглядаліся 
разнастайныя аспекты развіц- 
ця нацыянальнай гісторыі і 
культуры.


