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«Звяз да»:

— Ад на з тэн дэн цый 

апош ня га ча су — бе ла рус-

кую мо ву па ча лі больш 

шы ро ка ўжы ваць у роз ных 

сфе рах на ша га жыц ця. На 

ёй раз маў ляе і пе ра піс ва ец-

ца ў се ці ве мо ладзь, на ёй 

па чы нае га ва рыць наш біз-

нес, яна ўсё час цей гу чыць 

у хра мах... На дум ку тых, 

для ка го мо ва — не толь кі 

сро дак зно сін, але і прад мет 

вы ву чэн ня, гэ та шчы рая за-

ці каў ле насць ці ўсё ж больш 

да ні на ней кай мо дзе, якая ў 

хут кім ча се мі не?

Але на АНІ СІМ:

— Я са свай го до све ду 

гра мад ска га дзея ча ха чу за-

зна чыць, што лю дзі пры хо-

дзяць да бе ла рус кай мо вы 

па роз ных пры чы нах. Нех та 

на ту раль ным шля хам: для 

яго гэ та што дзён ная мо ва 

і ён не ста іць пе рад пы тан-

нем, на якой мо ве яму га ва-

рыць. Ін шыя лю дзі ўпер шы-

ню су ты ка юц ца з жа дан нем 

ка рыс тац ца бе ла рус кай мо-

вай ужо ў ста лым уз рос це: 

хтось ці быў вы зва ле ны ад яе 

вы ву чэн ня ў шко ле, хтось ці 

пе ра ехаў у Бе ла русь з ін шай 

кра і ны. Для мо ла дзі, якая з 

дзя цін ства га ва ры ла па-рус-

ку, неш та па слу жы ла штурш-

ком — і з'я ві ла ся жа дан не га-

ва рыць на бе ла рус кай мо ве 

што дня. Сло вам, у гра мад-

стве ад бы ва юц ца роз ныя 

пра цэ сы, але мож на ска заць 

упэў не на, што ці ка васць да 

бе ла рус кай мо вы сён ня ёсць 

і яна не змян ша ец ца. У мно-

гіх да рос лых лю дзей ёсць 

па трэ ба ёй ка рыс тац ца, і не 

толь кі са мім ка рыс тац ца, але 

даць маг чы масць і сва ім дзе-

цям гэ та ра біць. Мы ба чым, 

як бе ла рус ка моў ныя баць кі 

гур ту юц ца сён ня, каб ад кры-

ваць бе ла рус ка моў ныя гру пы 

ў дзі ця чых сад ках, каб ства-

ра лі ся бе ла рус ка моў ныя кла-

сы ў шко лах. Нель га ка заць 

ад на знач на, што гэ та ней кая 

да ні на мо дзе, ці ці каў насць, 

ці штось ці яшчэ, — у кож на-

га свая па трэб насць у мо ве. 

Але ў боль шас ці тых, хто сён-

ня свя до ма прый шоў да бе-

ла рус кай мо вы — для та го, 

каб вы ву чаць яе, па шы раць 

яе ўжы ван не, лі чу, па трэ ба 

на ту раль ная, пра дык та ва ная 

ра зу мен нем, што яны гра ма-

дзя не Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

што бе ла рус кая мо ва дзяр-

жаў ная, а зна чыць, трэ ба, каб 

яна гу ча ла ў на шай кра і не.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Тут вар та най перш 

заўва жыць, што мы жы вём у 

ася род дзі бе ла рус кай мо вы, 

і гэ та ася род дзе, бу дзем спа-

дзя вац ца, бу дзе па шы рац ца. 

Гэ та і не мо да, гэ та і не ці-

каў насць — гэ та рэ аль нае 

жыц цё бе ла рус кай мо вы, як 

і лю бой жы вой мо вы.

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ:

— Са праў ды, у тым, што 

на зі ра ем сён ня, ня ма ні я кай 

мо ды, ні я кай эк зо ты кі. Сён-

ня гэ та нар маль ны, уме ра ны 

ход раз віц ця на ту раль най 

мо вы. Ёсць, ка неш не, вы-

пад кі ас прэч ван ня та го, што 

так ад бы ва ец ца, але ў сва ёй 

пра фе сій най дзей нас ці я, на-

прык лад, гэ та га не ад чу ваю.

«Звяз да»:

— Цал кам рэ аль ная на 

сён няш ні дзень сі ту а цыя. 

Ча ла век, у яко га шко ла і 

ўні вер сі тэт, дзе па ней кіх 

пры чы нах ён не атры маў 

да стат ко вай моў най аду ка-

цыі, ужо даў но ў мі ну лым, 

вы ра шае для ся бе, што бу-

дзе ка рыс тац ца бе ла рус-

кай мо вай. Яму ёсць ку ды 

пай сці пад ву чыц ца ці вар та 

спа дзя вац ца толь кі на ся-

бе, за да валь ня ю чы ся чы-

тан нем кла сі каў?

Ігар КА ПЫ ЛОЎ:

— Пры вя ду прык лад з ра-

бо ты на ша га Ін сты ту та мо ва-

знаў ства. Ле тась у нас уз нік-

ла ідэя ар га ні за ваць на ву ко-

ва-асвет ніц кія кур сы па бе ла-

рус кай мо ве. Мы пад рых та-

ва лі пра гра му, рас пра ца ва лі 

план лек цый, зра бі лі аб' яву, 

што та кія кур сы ад кры ва юц-

ца. Шчы ра ка жу чы, вя лі ка га 

ап ты міз му на конт ах вот ных 

за пі сац ца на гэ тыя кур сы не 

бы ло, але я па мы ліў ся. На 

за ня ткі прый шлі прад стаў ні кі 

роз ных па ка лен няў, роз на га 

ўзроў ню: і школь ні кі, і сту дэн-

ты, і ас пі ран ты, і пе ра клад чы-

кі, і эк скур са во ды, і пра гра-

міс ты, і пен сі я не ры. І пас ля 

пер шых не каль кіх лек цый ах-

вот ных ха дзіць на іх не па ме-

не ла, як ча сам бы вае. Кур сы 

доў жы лі ся з каст рыч ні ка да 

чэр ве ня, а на вед валь ні каў з 

ця гам ча су ста на ві ла ся на ват 

больш — лю дзі па ча лі ха дзіць 

цэ лы мі сем' я мі, пры во дзіць 

сяб роў. Ка лі мы пас ля за-

кан чэн ня зра бі лі апы тан не, 

агуль нае па жа дан не бы ло 

пра цяг нуць гэ ту спра ву, што 

мы, улас на ка жу чы, сё ле та і 

зра бі лі. Праў да, у ін шым фар-

ма це — да лу чы лі ся куль ту ра-

ла гіч ны склад нік і гіс та рыч ны, 

а пля цоў кай для пра вя дзен ня 

за ня ткаў стаў На цы я наль ны 

гіс та рыч ны му зей...

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ:

— Ка лі ў гра мад стве ёсць 

па трэ ба вы ву чэн ня мо вы, лю-

дзі не тое што ад гу ка юц ца, 

а на ват га то выя пла ціць за 

гэ та гро шы. Пас ля та го як 

бы лі ўне се ны зме ны ў бе ла-

рус кі пра ва піс, у Ін сты ту це 

жур на ліс ты кі на фа куль тэ це 

пе ра пад рых тоў кі і па вы шэн-

ня ква лі фі ка цыі кад раў бы лі 

ство ра ны па ста ян ныя тэ ма-

тыч ныя се мі на ры і ве бі на ры. 

На іх прай шло пе ра пад рых-

тоў ку звыш ты ся чы ча ла век.

Ула дзі мір КО ШЧАН КА:

— Мож на, ка неш не, пай сці 

ву чыц ца за гро шы, але мне 

зда ец ца, у ад но сі нах да бе ла-

рус кай мо вы гэ та ня пра віль-

ны па ды ход. Бяс плат ныя кур-

сы фак тыч на ад сут ні ча юць. 

«Мо ва на но ва»? Але ж гэ та 

не чыс та моў ныя кур сы. Пры 

Та ва рыст ве бе ла рус кай мо вы 

бы лі ме на ві та моў ныя кур сы, 

на якіх лю дзі бяс плат на вы ву-

ча лі мо ву фак тыч на з ну ля...

Але на АНІ СІМ:

— Ця пер іх, на жаль, ня ма, 

бо паў ста ла фі нан са вае пы-

тан не: вы клад чы ку ж трэ ба 

за пла ціць за ра бо ту...

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Я не ду маю, што сі ту а-

цыю з кур са мі бе ла рус кай мо-

вы трэ ба дра ма ты за ваць. Усё 

з'яў ля ец ца та ды, ка лі ў гэ тым 

з'яў ля ец ца па трэ ба. Ка лі з'я-

віц ца не аб ход насць — праб-

ле мы не бу дзе, зной дуц ца і 

вы клад чы кі, і ар га ні за цыі. 

У кан цы 80-х — па чат ку 90-х 

га доў та кіх кур саў бы ла ма-

са, бо бы ла ма са лю дзей, 

якія ра зу ме лі, што без ве дан-

ня бе ла рус кай мо вы яны не 

змо гуць за няць тыя па зі цыі ў 

гра мад стве, на якія яны прэ-

тэн ду юць. Тое са мае бу дзе і 

за раз, і сімп то мы мы ўжо мо-

жам на зі раць сён ня. Бу дуць 

ах вот ныя — бу дуць і кур сы. 

Ін шая спра ва, што гэ ту ра бо-

ту аб са лют на нель га пус каць 

на са ма цёк, а трэ ба ства раць 

моў нае ася род дзе мэ та на кі-

ра ва на. У нас са праў ды не 

ха пае бе ла рус кай мо вы ў 

ін фар ма цый най пра сто ры. 

Сён ня вель мі важ на, каб бы-

лі ар га ні за ва ныя аду ка цый-

ныя кур сы на ра дыё. Ка лі б 

у ра ніш нім эфі ры, ка лі лю дзі 

пад ра дыё збі ра юц ца на пра-

цу, пра гу ча ла 15-хві лін ная 

пра гра ма «Га во рым па-бе ла-

рус ку пра віль на», — плён быў 

бы не су мнен ны. Важ на, каб 

та кія кур сы бы лі на тэ ле ба-

чан ні. І вель мі на дзён ная сён-

ня праб ле ма — ар га ні за цыя 

па доб най дзей нас ці ў ін тэр-

нэт-пра сто ры. Але гэ та вель мі 

скла да на, бо сён ня ін тэр нэт 

не спры яе куль ту ры маў лен-

ня — як бе ла рус ка га, так і 

рус ка га. І гэ та звя за на з тым, 

што ад но сі ны і па тра ба ван ні 

да агуль най куль ту ры і куль-

ту ры маў лен ня ў гра мад стве 

вель мі зні зі лі ся. Сён ня на шай 

асноў най праб ле май з'яў ля ец-

ца тое, што ста ла не со рам на 

пі саць і га ва рыць з па мыл ка-

мі, — так зва ная праб ле ма 

моў най кам пе тэн цыі.

Ула дзі мір КО ШЧАН КА:

— А яшчэ, ве да е це, якая 

сён ня праб ле ма? На жаль, 

на ват мно гія вы пуск ні кі філ-

фа ка ці жур фа ка вы хо дзяць 

з вель мі сла бай бе ла рус кай 

мо вай. Мне да вя ло ся су ты-

кац ца з імі па пра цы, пры пе-

ра кла дзе на бе ла рус кую не-

ка то рых сай таў — на жаль, у 

боль шас ці ме на ві та ня даў ніх 

вы пуск ні коў ве ды мо вы, мяк-

ка ка жу чы, сла ба ва тыя.

«Звяз да»:

— Ці не бя да гэ та для мо-

вы, ка лі мо ладзь са сла бай 

пад рых тоў кай, з «ас фаль-

та вай» лек сі кай па чы нае 

ак тыў на ёй ка рыс тац ца 

(што мож на на зі раць сён ня 

ў вя лі кіх га ра дах). Зда ец ца, 

час не па ко іц ца пра эле мен-

тар ную куль ту ру маў лен ня, 

ад сут насць якой ста но віц ца 

нор май...

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Мы па він ны толь кі ра да-

вац ца, што з'яў ля юц ца но выя 

раз на від нас ці мо вы, што яна 

па шы рае сфе ры ўжы ван ня, і 

з'яў лен не гэ тых раз на від нас-

цей свед чыць пра яе паў на-

вар тас насць і поў на функ цы-

я наль насць. Мы па він ны па-

зба віц ца ад та ко га стэ рэа ты-

па, што ка лі мы га во рым пра 

бе ла рус кую мо ву, то ма ем на 

ўва зе перш за ўсё яе лі та ра-

тур ны ва ры янт. Але лю бая 

на цы я наль ная мо ва не зво-

дзіц ца толь кі да лі та ра тур най 

раз на від нас ці. У лю бой еў ра-

пей скай мо ве сён ня іс ну юць 

са мыя роз ныя ва ры ян ты акра-

мя лі та ра тур на га. Тое, што ў 

нас, ня гле дзя чы на пэў ныя 

праб ле мы з бе ла рус кай мо-

вай у гра мад стве, з'яў ля юц ца 

яе но выя раз на від нас ці, у тым 

лі ку са цы яль ныя дыя лек ты, 

свед чыць, што бе ла рус кая 

мо ва па шы рае сфе ру свай го 

вы ка ры стан ня, што яна з'яў-

ля ец ца рэ аль ным срод кам 

зно сін пэў ных час так на ша га 

гра мад ства. Тым больш ка лі 

мы га во рым пра са цы яль ныя 

дыя лек ты, то гэ та як раз тая 

сфе ра зно сін, дзе ні хто не 

мо жа пры му сіць вы ка рыс тоў-

ваць тую ці ін шую мо ву. І ка лі 

яна з'яў ля ец ца ў та кім ася род-

дзі — гэ та зна чыць, што яна 

за па тра ба ва ная.

Але трэ ба вель мі доб ра 

ра зу мець, што кож ная раз-

на від насць мо вы мае свае 

сфе ры ўжы ван ня. У ад ной 

сфе ры бу дуць да рэ чы на род-

ныя га вор кі, у дру гой — са-

цы яль ныя дыя лек ты, у трэ-

цяй — афі цый ная мо ва. Усе 

мы па він ны ра зу мець, што ў 

сфе ры на ву чан ня, асаб лі ва 

школь на га, у афі цый ных сфе-

рах па він на без ва ры ян таў 

вы ка рыс тоў вац ца вы ключ на 

дас ка на лая бе ла рус кая лі та-

ра тур ная мо ва.

Ула дзі мір КО ШЧАН КА:

— Мне ад ной чы да вя ло ся 

пра вес ці дзень у бе ла рус ка-

моў най гім на зіі. На стаў ні кі і 

дзе ці па-за ўро ка мі раз маў-

ля лі па-рус ку. Тое са мае мож-

на на зі раць і ў ВНУ на ват на 

про філь ных мо ва знаў чых 

фа куль тэ тах. Ад куль мо жа 

мо ладзь, па збаў ле ная моў-

на га ася род дзя до ма, доб ра 

вы ву чыць мо ву, ка лі стаў лен-

не да яе ўся го толь кі як да 

прад ме та?..

Але на АНІ СІМ:

— Мы як раз за кра ну лі 

вель мі важ нае пы тан не ін-

фар ма цый на га за бес пя чэн-

ня, на ту раль на га моў на га 

ася род дзя. Ме на ві та праз яго 

не да хоп, а то і ад сут насць, та-

му ж са ма му ма ла до му ча ла-

ве ку мо ву не маг чы ма ні вы-

ву чыць на на леж ным уз роў ні, 

ні тым больш удас ка на ліць. 

Мо ва ў на шай ін фар ма цый-

най пра сто ры — на тэ ле ба-

чан ні, на ра дыё — аб ме жа-

ва ная. Мо ва ін тэр нэ ту — без 

ме жаў, але ж там фак тыч на 

ня ма аб ме жа ван няў і для эле-

мен тар най не пісь мен нас ці.

Ка ця ры на ГАН ЧА РЭН КА:

— І ў пла не ін фар ма цый-

на га за бес пя чэн ня вель мі 

важ на, каб бы лі бе ла рус ка-

моў ныя ма ла дзёж ныя пра-

гра мы на тэ ле ба чан ні. Не-

каль кі га доў на зад бы ла пра-

гра ма «Ле ген ды lіfe», якая, на 

жаль, за кры ла се зон, у дру гім 

се зо не тэ ле кон кур су «Та лент 

кра і ны» бе ла рус кай за ста ла-

ся толь кі наз ва... Доб ра, што 

ёсць яшчэ бе ла рус ка моў ны 

хіт-па рад «100 пе сень для Бе-

ла ру сі», ну і не ка то рыя мат чы 

на «Бе ла русь 5» ка мен ту юц-

ца па-бе ла рус ку.

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ:

— «За фрэн дзіць», «лу-

зер», «юзер»... Як да гэ та га 

ста віц ца? А што за праб ле-

ма, сяб ры мае? Гэ та ж сён ня 

не толь кі бе ла рус кай мо вы 

праб ле ма — усіх моў све ту. 

Мы ўвай шлі ў аб са лют на но-

вую эпо ху, якая вы ма гае ін-

шай лек сі кі. У 20-я га ды мі ну-

ла га ста год дзя, на прык лад, 

ад бы ваў ся ад ва рот ны пра-

цэс — пры хіль ні кі пу рыз му 

(чыс ці ні мо вы) на вы дум ля лі 

слоў, якія па він ны бы лі за-

мя ніць за па зы чан ні з ін шых 

моў. Боль шасць но ва тво-

раў так і за ста ла ся ў гіс то-

рыі, але ж не ка то рыя ста лі 

част кай лі та ра тур най мо вы: 

цяг нік, жыц ця піс, ле ці шча, су-

лад дзе... Гэ та, як ужо тут не-

ад ной чы ка за лі, на ту раль ны 

пра цэс раз віц ця мо вы. Мо ва 

з ця гам ча су са ма ад шлі фуе, 

што за ста нец ца ва ўжыт ку, а 

што пя рой дзе «ў па сіў» у яе 

ка рыс таль ні каў.

Ка ця ры на ГАН ЧА РЭН КА:

— Я су мес на з Анас та сі-

яй Ма ро за вай ужо два га ды 

зай ма ю ся да сле да ван нем 

раз моў най і слэн га вай лек-

сі кі. Мы пра вя лі апы тан не 

ма ла дых лю дзей ва ўзрос це 

17—32 га доў (вы ні кі яко га, 

да рэ чы, пуб лі ка ва лі ся ў ча со-

пі се «Ма ла досць»). Вы свет-

лі ла ся, што больш сва бод на 

раз моў най лек сі кай ва ло да-

юць лю дзі, якім ад 25 га доў 

і якія пра фе сій на зай ма юц ца 

бе ла рус кай мо вай, — жур на-

ліс ты, пісь мен ні кі, лю дзі твор-

чых пра фе сій. Яны па ка за-

лі най больш ці ка выя вы ні кі. 

У сту дэн таў быў за фік са ва-

ны пе ра важ на слэнг з рус-

кай мо вы. А ад на 19-га до вая 

дзяў чы на з 35 па няц цяў, якія 

трэ ба бы ло аба зна чыць сло-

ва мі, во сем вы ра зі ла сло ва мі 

«фіг», «крут»... Але вы яві ла-

ся і ста ноў чая тэн дэн цыя: ме-

на ві та бе ла рус кая мо ва да-

зва ляе змен шыць коль касць 

са праўд ных вуль га рыз маў. 

У ка мен та ры ях ма ла дыя лю-

дзі па зна ча лі: мы ары ен ту ем-

ся на на шых вы клад чы каў, на 

кла січ ную лі та ра ту ру... Ка ля 

двац ца ці пра цэн таў па няц-

цяў боль шас цю рэ спан дэн-

таў або ні як «па-раз моў на му» 

не на зы ва ла ся, або ўказ ваў-

ся рус ка моў ны ад па вед нік, 

што свед чыць пра тое, што 

бе ла рус кая мо ва ўсё ж ус-

пры ма ец ца як лі та ра тур ная, 

як мо ва на ву чан ня. А ха це-

ла ся б, каб яна ста на ві ла ся 

на ту раль най.

Ся род апы та най мо ла дзі 

мы за ўва жы лі і но вых пу-

рыс таў, якія кож на му сло ву 

ста ра юц ца знай сці ме на ві та 

бе ла рус кі ад па вед нік (га ма-

нец, а не ка ша лёк, ро вар, а 

не ве лік, фай на, а не ніш-

цяк). Яшчэ ад на ві да воч ная 

без ан ке та ван ня праб ле ма: 

у по бы це мо ладзь, на жаль, 

шмат ужы вае не нар ма тыў най 

лек сі кі, што свед чыць перш 

за ўсё пра ніз кую куль ту ру 

маў лен ня. Ад ной з пры чын 

мож на на зваць вер баль ную 

агрэ сію на тэ ле ба чан ні, у лі-

та ра тур ных тэкс тах і на ват у 

тэ ат раль ных па ста ноў ках.

Але на АНІ СІМ:

— Гэ та як раз асаб лі васць 

ма ла дзёж най аў ды то рыі: тое, 

што яны ве да юць, пе ра ра біць 

для сва іх па трэб. Ім хо чац ца 

раз віц ця, не ча га но ва га, і гэ-

та трэ ба ра зу мець, бо так яно 

бы ло, ёсць і бу дзе. Пы тан не 

толь кі, што яны вы ка рыс тоў-

ва юць для сва іх па трэб, якія 

ве ды. Мо ладзь заў сё ды ў 

по шу ку, і гэ та ад нос на мо вы 

вель мі доб рая перс пек ты ва 

раз віц ця.

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— Мы мо жам толь кі ві таць, 

што з'яў ля ец ца ма ла дзёж ны 

слэнг як са цы яль ны дыя лект. 

Але трэ ба мець на ўва зе, што 

ў яго сваё спе цы фіч нае ко ла 

нось бі таў, свая спе цы фіч ная 

сфе ра вы ка ры стан ня. Гэ та 

не зна чыць, што ён па ві нен 

пе ра но сіц ца на на ша лі та ра-

тур нае маў лен не... Я, шчы ра 

ка жу чы, быў бы не су праць, 

каб у бе ла рус кай мо ве з'яў-

ля ла ся больш са цы яль ных 

дыя лек таў — ад ва ен на га 

да кры мі наль на га жар го ну. 

Бо гэ та свед чан не та го, што 

мо ва на ту раль на ўжы ва ец ца 

ся род роз ных сла ёў на сель-

ніц тва, а зна чыць, жы ве і раз-

ві ва ец ца.

«Звяз да»: 

— У та кім вы пад ку і мо-

ву ін тэр нэ ту, са цы яль ных 

се так мож на лі чыць са цы-

яль ным дыя лек там? Толь кі, 

ка лі гля дзіш, што ро біц ца з 

мо вай там, на ўрад ці з'я віц-

ца жа дан не гэ та ві таць...

Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ:

— У ін тэр нэт-ка му ні ка цыі 

мы фак тыч на ма ем спра ву 

з вус ным маў лен нем, якое 

атрым лі вае гра фіч ную фік са-

цыю. І вель мі цяж ка ад вус-

на га маў лен ня па тра ба ваць, 

каб яно стро га пры трым лі ва-

ла ся лі та ра тур ных нор маў. 

А яшчэ на ша бя да, што мы 

ад вык лі гля дзець у слоў ні кі. 

Ра ней слоў ні кі бы лі ў лю бой 

уста но ве, дзе пі са лі і га ва ры-

лі па-бе ла рус ку ці па-рус ку. 

Ця пер жа на вош та слоў нік, 

ка лі праз «Гугл» усё мож на 

пе ра клас ці. Вось і ма ем тое, 

што ма ем.

Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ:

— Па вод ле вя до ма га да-

сле да ван ня Мар ці на Кар ноя, 

бе ла рус кая мо ва на зва ная 

без умоў на жы вой дзя ку ю чы 

та му, што бе ла рус ка моў ная 

ін тэр нэт-пра сто ра да стат ко ва 

за поў не на. Тая ж Ві кі пе дыя ў 

бе ла рус кім ва ры ян це па ста-

ян на да паў ня ец ца. А гэ та ж 

ка лек тыў ная пра ца.

Што да ты чыц ца нар ма тыў-

ных слоў ні каў. Так, яны па-

трэб ныя, але сён ня ча ла век 

звер нец ца хут чэй не да слоў ні-

ка-кні гі, а да пар та ла gramota.

ru ў ін тэр нэ це. І праб ле ма 

бе ла рус ка моў на га ася род ка 

ў тым, што ў нас сён ня ня ма 

та кой ін фар ма цый на-да ве дач-

най аў та ры тэт най кры ні цы ў 

се ці ве. Ча му б не стварыць 

«НЯ МА НА ЗЯМ ЛІ ТА ГО ШЧАС ЦЯ І ГО РА...»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Спа дзя ём ся, што мно гае з гэ тай гу тар кі за ці ка віць і на шых чы та чоў, і тых, хто пра-

цуе з бе ла рус кай мо вай па сва іх служ бо вых аба вяз ках, і пе да го гаў. Атры ма ла ся яна 

над звы чай аў та ры тэт ная і пра фе сі я наль ная, бо ўдзель ні ча лі ў ёй лю дзі, якія ма юць 

да бе ла рус кай фі ла ло гіі са мае не па срэд нае да чы нен не: Аляк сандр ЛУ КА ША НЕЦ, 

док тар фі ла ла гіч ных на вук, пер шы на мес нік ды рэк та ра Цэнт ра да сле да ван няў бе-

ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, Але на 

АНІ СІМ, дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, стар шы ня Та ва рыст ва 

бе ла рус кай мо вы, Ігар КА ПЫ ЛОЎ, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, ды рэк тар Ін сты ту-

та мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са, стар шы ня Рэс пуб лі кан скай та па ні міч най ка мі сіі 

пры НАН Бе ла ру сі, Вік тар ІЎ ЧАН КАЎ, док тар фі ла ла гіч ных на вук, за гад чык ка фед ры 

сты ліс ты кі і лі та ра тур на га рэ да га ван ня Ін сты ту та жур на ліс ты кі Бел дзярж уні вер сі-

тэ та, Іры на КАН ДРА ЦЕ НЯ, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, вя ду чы на ву ко вы су пра-

цоў нік Ін сты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са, ву чо ны сак ра тар Рэс пуб лі кан скай 

тэр мі на ла гіч най ка мі сіі пры НАН, Іры на БУДЗЬ КО, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, 

за гад чык ка фед ры бе ла рус кай і рус кай моў Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх ніч на га 

ўні вер сі тэ та, Ка ця ры на ГАН ЧА РЭН КА, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, дак та рант Ін-

сты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са, Ула дзі мір КО ШЧАН КА, за гад чык сек та ра 

кам п'ю тар най лінг віс ты кі Ін сты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са.

РАЗ МО ВА ПА СУТ НАС ЦІ


