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 O Seminarium / О Семинаре 

 

Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu” jest cyklicznym 

wydarzeniem o charakterze międzynarodowym, organizowanym w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia 

Abaja przy Katedrze Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest 

Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja w Ałmaty (Kazachstan), wieloletni partner AP oraz 

oficjalny Fundator Centrum.  

Jest to pierwszy taki cykl wydarzeń naukowych w RP (Seminaria te odbywają się od 2019 r.), 
poświęconych Abajowi Kunanbajuły: jego osobie, twórczości, ideom jak również i różnym aspektom duchowej i 

materialnej kultury narodu kazachskiego. W ramach Seminarium poruszane są również tematy, dotyczące 

aktualnych procesów, zachodzących w życiu społecznym i kulturalnym Republiki Kazachstanu, obejmujących 

także specyfikę współczesnego życia literackiego.  

Wyrażamy nadzieje, że tego typu spotkania, organizowane w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej 

imienia Abaja będą co roku zrzeszały miłośników kultury i literatury kazachskiej oraz pasjonatów twórczości Abaja 

Kunanbajuły.  

Jednym z naszych priorytetowych zadań jest popularyzacja idei Abaja oraz tradycji narodu kazachskiego w 

Polsce i krajach ościennych. Kolejnym ważnym zadaniem jest stworzenie w europejskiej przestrzeni naukowej 

międzynarodowej platformy dyskusyjnej dla młodych naukowców z krajów UE i WNP. Do udziału w 

Seminarium zapraszamy studentów, doktorantów oraz wykładowców polskich i zagranicznych uczelni, a także 

wszystkie osoby pragnące bliżej zapoznać się z twórczością Abaja Kunanbajułyi kazachską kulturą.  

 

Международный научный семинар «Абаевские чтения: история и перспективы культуры 
Казахстана» – это ежегодное мероприятие, проводимое в Центре казахской культуры и науки имени Абая 

в Поморской Академии в Слупске (Польша). Семинары организовываются совместно с КазНПУ имени 
Абая в Алматы (Казахстан) как многолетним вузом-партнером Поморской Академии, официальным 

Учредителем и инициатором открытия в 2019 году в Слупске казахского культурного и научного Центра.  

Это первый в Республике Польша цикл Международных научных семинаров, занимающихся 

проблематикой творчества и идей казахского поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева, а также 

затрагивающих различные аспекты духовной и материальной культуры казахского народа. На семинаре 

приветствуется обсуждение актуальных процессов, происходящих в культурной и общественной жизни 

Республики Казахстан, в том числе специфики современного литературного процесса. 

Мы хотим надеяться, что в дальнейшем встречи в стенах нашего Центра станут доброй традицией 

для всех тех, кто интересуется  литературой Казахстана и ролью Абая Кунанбаева в мировом культурном 

пространстве. Одной из приоритетных задач семинара является популяризация идей Абая и казахских 
традиций в Польше и соседних  с ней странах. Еще одна важная задача – создание в европейском 
научном поле дискуссионной площадки для молодых ученых из ЕС и стран СНГ. К участию 

приглашаются студенты, магистранты, докторанты и преподаватели польских и заграничных вузов, в 

том числе не знакомые ранее с творчеством Абая Кунанбаева и казахской культурой.  

 

 

 



 

   

 

 IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe, 9-10 czerwca 2022 r. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IV Międzynarodowym Seminarium Naukowym 

„Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu”, poświęconym 150 rocznicy urodzin 
uczonego i reformatora Achmieta Bajtursynowa. Seminarium odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w 

trybie hybrydowym (stacjonarnie oraz za pośrednictwem internetu). 
 

Języki robocze: polski, kazachski, rosyjski, angielski  

Czas wystąpienia: 10-15 minut  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 czerwca 2022 r.  

Adres e-mail, na który należy nadesłać zgłoszenie: abaicentrum@apsl.edu.pl  

 

Tematyka spotkania obejmuje następujące zagadnienia:  
 

• Dziedzictwo Achmieta Bajtursynowa; 

• Kulturowe i społeczne procesy, zachodzące we współczesnym Kazachstanie;  

• Specyfika tradycji i obrzędów narodu kazachskiego; 

• Język narodowego ornamentu kazachskiego; 

• Historia i znaczenia elementów narodowego stroju kazachskiego. 

• Recepcja kultury kazachskiej poza granicami Kazachstanu;  

• Abaj Kunanbajuły w światowej przestrzeni kulturowej;  

• Abaj Kunanbajuły jako kosmopolita; 

• Filozoficzne i etyczne idee Abaja Kunanbajuły we współczesnym świecie;  

• Abaj Kunanbajuły i problem europejskiej integracji ludów stepowych;  

• Światopoglądy oświeceniowe Abaja Kunanbajuły;  

• Słowa pouczające Abaja Kunanbajuły: poetyka i recepcja.  

• Specyfika tłumaczenia utworów Abaja Kunanbajuły;  

• Twórczość Muchtara Aujezowa; 

 

Uczestnicy Seminarium ponoszą koszty zakwaterowania i dojazdu. Studenci studiów I stopnia 

(SPS) proszeni są o podanie w formularzu zgłoszeniowym danych swojego promotora lub opiekuna roku. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w Seminarium. Wzór formularza zgłoszeniowego 

znajduje się w załączeniu.  

Uprzejmie informujemy, iż ilość wystąpień w formie zdalnej jest ograniczona. O przyjęciu lub 

odrzuceniu takiego zgłoszenia będzie decydował Komitet Organizacyjny. Decycja podejmowana będzie w 

oparciu o aktualność i wartość naukową przedłożonego przez uczestnika tematu wystąpienia.  

Serdecznie zapraszamy Państwa do subskrypcji naszej strony na Facebooku: 

https://www.facebook.com/abaicentrumslupsk 

 

Z wyrazami szacunku,  

Członkowie Komitetu Organizacyjnego  



 

   

 

  IV Международный научный семинар, 9-10 июня 2022 г. 
 

Приглашаем Вас к участию в IV Международном научном семинаре «Абаевские чтения: 

история и перспективы культуры Казахстана», посвященном 150-летию ученого-реформатора 
Ахмета Байтурсынова, который пройдет 9-10 июня 2022 г. в смешанном формате (как в очной, так и 

в дистанционной форме). 
 

Рабочие языки: польский, казахский, русский, английский 

Регламент выступления: 10-15 минут 

Срок подачи заявок: до 2 июня 2022 г. 

Электронная почта для подачи заявок: abaicentrum@apsl.edu.pl 

 

Предлагаемая проблематика семинара: 
 

 • Наследие Ахмета Байтурсынова; 

• Культурные и общественные процессы современного Казахстана; 

• Своеобразие обрядовой культуры казахского народа; 

• Язык казахского орнамента: знаки и смыслы; 

• История и значение элементов казахской национальной одежды.  

• Рецепция казахской культуры за рубежом; 

• Абай в мировом культурном пространстве; 

• Абай-космополит; 

• Философские и этические идеи Абая в современном мире; 

• Абай и проблема европейской интеграции кочевых народов; 

• Просветительская деятельность Абая; 

• «Слова назидания» Абая: поэтика и рецепция; 

• Особенности перевода произведений Абая; 

• Творчество Мухтара Ауэзова; 
 

Расходы за проезд и проживание несут сами участники или направляющая сторона. 
Каждый участник получает именной сертификат. Форма заявки для участия в приложении к данному 

письму. Обращаем Ваше внимание, что студентам необходимо указать данные своего научного 

руководителя или куратора (Ф.И.О., ученая степень, место работы, должность). 

Возможность дистанционного участия в Семинаре ограничена, а принятие или отклонение 

заявки зависит от решения Оргкомитета, принимаемого на основании актуальности и научной 

новизны предлагаемой участником темы доклада.  

Приглашаем подписаться на страницу Центра казахской культуры и науки имени Абая в 

социальной сети Facebook: https://www.facebook.com/abaicentrumslupsk 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Члены Организационного комитета 


