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ПРЫВІТАЛЬНАЕ СЛОВА 

ўдзельнікам IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

“Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі 

палявых і міждысцыплінарных даследаваннаў” 

 

Паважаныя ўдзельнікі і госці канферэнцыі! 

 

Прадстаўнічы навуковы форум, які ўжо стаў традыцыйным і займеў 

заслужаны аўтарытэт, дзякуючы руплівай працы даследчыкаў Беларусі, Украіны, 

Расіі, Польшчы, краін Балтыі і Заходняй Еўропы, сёлета прысвечаны знамянальнай 

падзеі – 50-годдзю Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Славутыя асветніцкія, адукацыйныя і навуковыя традыцыі старажытнай 

Полацкай зямлі сталі надзейным грунтам, урадлівай глебай для станаўлення, 

развіцця і творчага росквіту Полацкага ўніверсітэта – вышэйшай школы новага тыпу, 

дзе гарманічна і плённа спалучаецца культурны досвед папярэдніх пакаленняў 

і сучасныя тэндэнцыі развіцця еўрапейскай і сусветнай універсітэцкай адукацыі 

і навукі. 

Выкладчыкі, студэнты, магістранты і аспіранты Полацкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, незалежна ад абранай спецыяльнасці і сферы навуковай цікавасці, не 

толькі ўсведамляюць сябе захавальнікамі ўнікальнай і каштоўнай спадчыны 

Ефрасінні Полацкай, Францыска Скарыны, Габрыеля Грубера, Яна Баршчэўскага ды 

іншых славутых постацяў нашай гісторыі, але творча развіваюць і памнажаюць 

багатыя культурныя і адукацыйныя традыцыі Полаччыны, а гэта значыць і ўсёй 

Беларусі, у ХХІ стагоддзі. 

Шаноўныя калегі! Вашыя даследаванні ў галіне гісторыі, археалогіі, 

этнаграфіі, фалькларыстыкі і краязнаўства, вынікамі якіх вы шчодра дзеліцеся 

ў рамках канферэнцыі, – неацэнны ўклад, каштоўныя цаглінкі ў справе будаўніцтва 

храма Навукі і Ведаў на славутай Полацкай зямлі. 

Шчыра жадаю ўдзельнікам канферэнцыі творчай і плённай працы, 

змястоўных і цікавых дыскусій і новых навуковых адкрыццяў, якія несумненна 

адбудуцца і нададуць моцны імпульс новым перспектыўным даследаванням 

нашай гісторыі.  

 

Доктар тэхнічных навук, прафесар, 

рэктар Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта 

Дзмітрый Мікалаевіч ЛАЗОЎСКІ 
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