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Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja”. Abaj: filozofia, poetyka, recepcja”                       

to coroczne wydarzenie o charakterze międzynarodowym, organizowane na początku roku 

akademickiego w Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej imienia Abaja przy Katedrze Neofilologii 

Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku 

odbędzie się ono w dniach 9-10 grudnia w formie zdalnej. Współorganizatorem tego 

przedsięwzięcia jest Abai University w Ałmaty (Kazachstan), wieloletnia uczelnia partnerska AP i 

inicjator otwarcia w Słupsku Centrum imienia Abaja. Pomysłodawczynią projektu po stronie 

kazachskiej jest wybitna literaturoznawczyni, Kierownik Katedry Języka i Literatury Rosyjskiej 

Abai University dr hab. prof. zw. Saule Abiszewa, a po stronie polskiej dr hab. prof. zw. Galina 

Nefagina, światowej sławy filolog, znana badaczka literatury oraz Kierownik Zakładu Filologii 

Rosyjskiej AP w Słupsku.  

Jest to pierwsze w Polsce wydarzenie naukowe, poświęcone Abajowi Kunanbajuli: jego 

osobie, twórczości, ideom jak również i różnym aspektom duchowej i materialnej kultury narodu 

kazachskiego. 10 sierpnia b.r. Kazachstan po raz pierwszy w swojej historii obchodził nowe święto 

– Dzień Abaja. Jego wprowadzenie związane było z wydarzeniami jubileuszowymi, a mianowicie 

z przypadającą w 2020 r. 175 rocznicą urodzin kazachskiego poety.  

Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości takie spotkania w murach naszego Centrum na AP 

staną się tradycją dla wszystkich tych, którzy interesują się literaturą kazachską oraz rolą Abaja w 

światowej przestrzeni kulturowej. Jednym z naszych pryorytetowych zadań jest popularyzacja idei 

Abaja oraz tradycji kazachskich w Polsce i krajach UE, jak również na terenie WNP. Kolejnym jest 

stworzenie mędzynarodowej platformy dyskusyjnej dla młodych naukowców.  
Do udziału w Seminarium zapraszamy studentów, doktorantów oraz wykładowców polskich 

i zagranicznych uczelni, a także wszystkie osoby pragnące bliżej zapoznać się z twórczością Abaja. 

 

Tematyka spotkania obejmuje następujące zagadnienia:  

• Abaj w światowej przestrzeni literackiej;  

• Filozoficzne i etyczne idee Abaja we współczesnym świecie;  

• Abaj i jego rola w rozwoju kultury i nauki Kazachstanu;  

• Ontologiczne problemy w twórczości Abaja; 

• Abaj i problem europejskiej integracji ludów stepowych;  

• Światopoglądy oświeceniowe Abaja; 

• Słowa pouczające: poetyka i recepcja. 

• Specyfika tłumaczenia utworów Abaja; 

• Recepcja kultury kazachskiej poza granicami Kazachstanu; 

• Tradycje i kultura Kazachstanu. 
 

Tematyka wystąpień nie ogranicza się wyłącznie do analizy problemów, podejmowanych w 

swej twórczości przez Abaja, tylko rozciąga się na calą kulturę kazachską oraz aktualne aspekty jej 

recepcji poza granicami kraju (w tym, w Polsce).  

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w Seminarium.  

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączeniu poniżej. 
 

Języki robocze: polski, kazachski, rosyjski, angielski 

Czas wystąpienia: 10-15 minut 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 grudnia 2020 r. (włącznie) 

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

 

Z wyrazami szacunku, 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego 

 

Kontakt: 

Tel. + 48 59 84 00 171 (Katedra Neofilologii) 

E-mail: abaicentrum@apsl.edu.pl 

 



 

   

 

 Научный семинар «Абаевские чтения: «Абай: философия, поэтика, рецепция» – 

это ежегодное международное мероприятие, проводимое в начале учебного года на базе 

Центра казахской культуры и науки имени Абая в Поморской Академии в Слупске 

(Польша). В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией оно пройдет 9-10 декабря 

2020 года в дистанционном формате. Встречи организовываются совместно с Abai University 

(КазНПУ имени Абая) в Алматы (Казахстан) как многолетним вузом-партнером Поморской 

Академии и инициатором открытия в Слупске Центра им. Абая.  

Следует отметить, что это первый в Польше Международный научный семинар, где 

обсуждаются личность, творчество и идеи Абая, а также различные аспекты духовной и 

материальной культуры казахского народа.  

2020 год в контексте личности Абая можно назвать особенным, поскольку 10 августа 

этого года мы отметили 175-летний юбилей поэта. Этот день в Казахстане отныне будет 

считаться праздничной датой – Днем Абая.  

Мы надеемся, что в дальнейшем встречи в стенах нашего Центра в Поморской 

Академии станут доброй традицией для всех тех, кто интересуется казахской литературой и 

ролью Абая в мировом культурном пространстве. Одной из приоритетных задач подобных 

мероприятий является популяризация идей Абая и казахских традиций в Польше и 

соседних странах Европейского союза, а также в СНГ. Еще одна важная задача нашего 

мероприятия – создание международной дискуссионной площадки для молодых ученых. 

К участию приглашаются студенты, магистранты, докторанты и преподаватели польских и 

заграничных вузов, а также все желающие близко познакомиться с творчеством Абая.  

 

На встрече предлагается обсуждение следующих ключевых проблем: 

• Абай в мировом литературном контексте; 

• Философские и этические идеи Абая в современном мире; 

• Роль Абая в развитии культуры и науки Казахстана; 

• Онтологические проблемы в творчестве Абая; 

• Абай и проблема европейской интеграции кочевых народов; 

• Просветительская деятельность Абая; 

• «Слова назидания» Абая: поэтика и рецепция; 

• Особенности перевода произведений Абая; 

• Рецепция казахской культуры за рубежом; 

• Традиции и культура Казахстана. 

 

Тематика мероприятия не исчерпывается исключительно проблемами наследия Абая 

и охватывает также всю казахскую культуру и актуальные аспекты ее рецепции за рубежом 

(в том числе, в Польше).  

Каждый участник получает именной сертификат. 

Форма заявки для участия в мероприятии – в приложении (см. ниже). 

 

Рабочие языки: польский, казахский, русский, английский 

Регламент выступления: от 10 до 15 минут 

Срок подачи заявок: 1 декабря 2020 года (включительно) 

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

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Члены Организационного комитета  

 

Контакты: 

Республика Польша: +48 59 84 00 171 

Республика Казахстан: +7 727 291 56 90 

E-mail: abaicentrum@apsl.edu.pl 

 



 

   

 

 Zalącznik 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W II MIĘDZYNARODOWYM „CZYTANIU ABAJA”  

PT. „ABAJ: FILOZOFIA, POETYKA, RECEPCJA”, POŚWIĘCONYM 175 ROCZNICY 

URODZIN KAZACHSKIEGO POETY, FILOZOFA I KOMPOZYTORA 

 

Słupsk-Ałmaty, 9-10 grudnia 2020 r. 

 

Imię i nazwisko …………………………………….. …………………….. 

Tytuł lub stopień naukowy  ……………………………………………….. 

Stanowisko  …………………………………….………………………….. 

Uczelnia, instytut (miasto, kraj)  ……………………………...…………… 

Adres do korespondencji   …………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………................................ 

Nr telefonu………………………………….................................................. 

 

Temat wystąpienia .......................................................................................... 

Multimedialne środki: prezentacja, plik wideo, inne (właściwe podkreślić) 

 

 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w dołączonych dokumentach  w celu 
uczestnictwa w wydarzeniu naukowym, orgnizowanym przez Akademię Pomorską z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 
22A, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie 
oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodności z prawem 
przetwarzania, prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawie przenoszenia danych, a także prawie wniesinia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
– e-mail: inspektor@apsl.edu.pl 

  

 

 

Data, podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

          ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

ВО II МЕЖДУНАРОДНЫХ АБАЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ:  

«АБАЙ: ФИЛОСОФИЯ, ПОЭТИКА, РЕЦЕПЦИЯ», 

ПОСВЯЩЕННЫХ 175-ЛЕТИЮ КАЗАХСКОГО ПОЭТА,  

ФИЛОСОФА И КОМПОЗИТОРА 

 

Слупск-Алматы, 9-10 декабря 2020 г. 

 

 

 

Ф.И.О.…………………………………….. …………………………………… 

Ученая степень…………………………………………………………………. 

Должность…………………………………….…………………………............ 

Высшее учебное заведение (город, страна)…………………………………... 

Адрес для корреспонденции…………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………………………. 

Телефон………………………………………………………………………….. 

 

Тема выступления ................................................................................................ 

Мультимедийное сопровождение: презентация, видеоролик, другое (нужное подчеркнуть) 

 

 

 
Выражаю согласие на обработку моих личных данных, содержащихся в заявке и прикрепленных документах с целью 

участия в научном мероприятии, проводимом на базе Поморской Академии в Слупске (ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk), 
согласно со ст. 7 распоряжения Европейского Парламента и Европейского Совета 2016/679 от 27 апреля 2017 года. Вместе с тем, 
заявляю, что был проинформирован о праве для отзыва своего согласия на обработку персональных данных в любой момент без 
влияния на соответствие закону обработки данных; о праве доступа к своим данным, их изменению, удалению или ограничению их 
обработки; о внесении возражения против обработки данных и праве их переноса, а также подачи жалобы в надзорный орган. 
Контакт с инспектором Охраны Данных – e-mail: inspektor@apsl.edu.pl 

 

 
 

Дата и подпись участника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


