XV МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД СЛАВІСТІВ У МІНСЬКУ
20-27 серпня 2013 р. у столиці Білорусі Мінську проходив XV міжнародний з’їзд славістів, у якому
взяли участь близько 550 відомих учених із 34 країн світу. З’їзд, проведений під патронатом Ради
міністрів Республіки Білорусь, відкрив голова Міжнародного комітету славістів, перший заступник
директора “Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури Національної академії
наук Білорусії” О. Лукашанець. У його промові прозвучала конструктивна пропозиція: по-новому
осмислити роль міжнародної славістики, роботу Міжнародного комітету славістів і сам підхід до
участі у з’їзді славістів – не на основі квоти від кожної країни, а відбираючи доповіді на конкурсній
основі. Було також із прикрістю констатовано, що на цьому з’їзді серед учасників дуже мало
літературознавців. Після урочистих привітань учасникам з’їзду від імені президента Республіки
Білорусь, міністрів освіти та культури, після виступів відомих науковців, зокрема Г. Генчева
(Німеччина), О. Молдована (Росія) та інших, було згадано найважливіші дати в історії міжнародної
славістики як науки.
Упродовж тижня проходила робота 16 тематичних наукових секцій, на яких виступили відомі
дослідники, що тривалий час працюють у царині славістики. Цікавими й корисними були обговорення
наукових доповідей, дискусії під час з’їзду були невід’ємною і дуже важливою його складовою.
На з’їзді працювало 25 тематичних блоків, відбувалися засідання комісій, презентації, два круглі
столи – “Скориніана в слов’янському та міжнародному контексті” й “Тарас Шевченко: національний
вимір і світовий контекст”, присвячений 200-літтю великого Кобзаря.
Модератором круглого столу “Тарас Шевченко: національний вимір і світовий контекст” був акад.
М. Жулинський. Його доповідь “Шевченко в духовному просторі національної історії та культури”
започаткувала змістовну й динамічну роботу круглого столу, надавши їй ключ: понад 150 років Тарас
Шевченко присутній у духовному житті України і світу. Новаторськими були виступи Л. Гнатюк та
П. Михеда (Київ). Робота круглого столу трансформувалася в активне, яскраве обговорення, в
якому взяли участь Н. Кононенко (Канада), Л. Корній (Київ), В. Рагойша (Мінськ), Д. Броджі (Італія),
В. Соболь (Варшава), А. Загнітко (Донецьк), Л. Мушкетик (Київ). Голова Міжнародної асоціації
україністів Леся Мушкетик оголосила, що 21-24 жовтня 2013 року в Києві відбудеться восьмий
Міжнародний конрес україністів і запросила всіх до участі в цьому важливому науковому форумі.
У передостанній день з’їзду зі звітом роботи Міжнародного комітету славістів за п’ять попередніх
років виступив С. Гайда. Було сформовано новий склад Міжнародного комітету славістів, а його
головою було обрано Б. Сувайджича. Створено, крім існуючих, шість нових комісій, обрано керівників
комісій, зокрема В. Московича від Ізраїлю, А. Вольдана від Австрії, А. Золтана від Угорщини,
Б. Зелінського від Польщі, С. Темчінаса від Литви. Від України був знову обраний акад. О. Онищенко.
Наступний з’їзд славістів заплановано провести у 2018 р. в столиці Сербії Бєлграді.
Пленарне засідання в останній день з’їзду славістів увінчалося виступом хору Академії наук
Білорусії “Академія” (керівник хору й дирижер Т. Собольчикова).
Величезний інтерес у дні роботи XV міжнародного з’їзду cлавістів викликала книжкова виставка
з новими виданнями. Тут обговорювалися нові праці, тривали дискусії, міцніли наукові контакти.
Учасникам наукового форуму також були запропоновані пізнавальні екскурсії: “Мінськ – столиця
Республіки Білорусь”, “Дудутки – музей під відкритим небом”, “Земля Новогрудська, край мій
рідний…”, “Полоцьк – побачення з вічністю”, “Архітектурні та історичні памятки Миру і Несвіжу”,
“Заславль – місто стародавнє”.
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