Секцыя 11. Літаратуразнаўства і лінгвістыка
Section 11. Literary studies and linguistics

Панэль 11.10. Аўтаномнасць, рынак i iдэалогiя ў беларускiм лiтаратурным полi першай
трэцi ХХ ст. i з канца 1980х гадоў. Папярэднiя вынiкi мiжнароднага навуковага праекта

Panel 11.10. Autonomy, market and ideology in the Belarusian literary field of the first third of the
20th century and at the turn of the millennium. Preliminary results of an international research project

Нядзеля, 29 верасня
Sunday, September 29th
11.00 – 13.00
Панэль 11.10
Panel 11.10
EHU, 120
Savičiaus g. 17
Панэль 11.10
Аўтаномнасць, рынак i iдэалогiя ў беларускiм лiтаратурным полi першай трэцi ХХ ст. i з
канца 1980х гадоў. Папярэднiя вынiкi мiжнароднага навуковага праекта
Нядзеля, 29 верасня 11.00 – 13.00
Мадэратар: Гун-Брыт Колер
Panel 11.10
Autonomy, market and ideology in the Belarusian literary field of the first third of the 20th
century and at the turn of the millennium. Preliminary results of an international research
project
Sunday, September 29th, 11.00 – 13.00
Moderator: Gun-Britt Kohler
Наталля Пахомчык
Германiя Ольдэнбургскi Унiверсi- Пра што (не) ‚помніць‘ поле
тэт Карла фон Асецкага, літаратуры? Спецыфіка
Natallia Pakhomchyk
Germany магiстр філалагічных
тэндэнцый і форм аўтаноміі ў
навук
беларускім літаратурным
полі першай трэці ХХ ст.
Carl von Ossietzky
University of Oldenburg,
What does the field of literature
MA in Philological Studies (not) ‚remember‘? Specific
tendencies and forms of autonomy
in the Belarusian literary field in
the first third of the twentieth
century
Крысцiна Кром
Германiя Ольдэнбургскi Унiверсi- У зоне напружанасці паміж
тэт Карла фон Асецкага, рынкам і ідэалогіяй.
Kristina Kromm
Germany магiстр філалагічных
Тэндэнцыі
навук
інстытуцыянальнай
аўтанамізацыі ў сучасным
Carl von Ossietzky
беларускім літаратурным
University of Oldenburg,
полі (канец 1980-х гг. 2019 г.)
MA in Philological
Studies
In the tension zone between
market and ideology. Tendencies

Яўген Курач

Германiя

Evgenij Kuratsch

Germany

Ольдэнбургскi Унiверсiтэт Карла фон Асецкага,
бакалаўр філалагічных
навук
Carl von Ossietzky
University of Oldenburg,
BA in Philological Studies

Гун-Брыт Колер

Германiя

Gun-Britt Kohler

Germany

Ольдэнбургскi Унiверсiтэт Карла фон Асецкага,
доктар філалалагічных
навук
Carl von Ossietzky
University of Oldenburg,
Dr. hab. in Philology

Павел Навуменка

Беларусь

Pavel Navumenka

Belarus

Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт, кандыдат
філалалагічных навук
Belarusian State
University, PhD in
Philology

Аляксандр
Гужалоўскi

Беларусь
Belarus

Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт, доктар
гістарычных навук

of institutional autonomization of
the contemporary Belarusian
literary field (from the end of the
1980s to 2019)
Выдавецкая справа і
дыстрыбуцыя кніжнай
прадукцыі ў БССР 20-х гадоў
ХХ ст.: канфлікт паміж
Беларускім Дзяржаўным
Выдавецтвам «БДВ» і Расійскім
Дзяржвыдам «ГИЗ РСФСР»
Publishing and distribution of
books in the Byelorussian SSR of
the 20s of the 20th century: the
conflict between the Belarusian
State Publishing House BDV and
the Russian State Publishing
House GIZ RSFSR
Издательское дело и
дистрибуция книжной
продукции в БССР 20-х годов
XX-го столетия: конфликт
между Беларуским
Государственным
Издательством «БДВ» и
Российским Госиздатом «ГИЗ
РСФСР»
Беларускі літаратурны рынак
у перыяд паміж 1905 і 1921 гг.
і заходнебеларускі
літаратурны рынак у перыяд
паміж 1921 і 1931 гг. у святле
архіўных і нарматыўных
дакументаў
Belarusian literary market in the
period between 1905 and 1921
and Western Belarusian literary
market in the period between
1921 and 1931 in the light of
archival and regulatory
documents
Літаратурны рынак 1921-1932
гг. (Усходняя Беларусь) у
святле архіўных і
нарматыўных дакументаў
Literary market 1921-1932
(Eastern Belarus) in the light of
archival and regulatory
documents
Выступленне з каментарыямi да
дакладаў

Belarusian State
University, Dr. hab. in
History
Aliaksandr
Huzhalouski

Remarks on the papers

