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На працягу ўсяго часу існавання акадэмічнага
Інстытута мовазнаўства – вядучай навуковай установы па даследаванні сістэмы беларускай
мовы на ўсіх этапах яе гістарычнага развіцця – яго вучоныя асноўную ўвагу ўдзяляюць
праблемам выпрацоўкі і ўдасканалення літаратурных норм, якія замацоўваюцца ў зводах
правіл арфаграфіі і пунктуацыі, а таксама такіх фундаментальных працах, як нарматыўныя
граматыкі, рознапрофільныя слоўнікі, практычныя даведнікі, зборнікі па культуры мовы і
стылістыцы і г.д.
Выхад у свет у 1918 г. “Беларускай граматыкі для школ” Б. Тарашкевіча прынята
лічыць пачаткам унармавання беларускай пісьмовай мовы. З таго часу і да сённяшняга дня
граматычная нармалізацыя беларускай мовы з’яўляецца аб’ектам пільнай увагі лінгвістаў.
Развіццё граматычных норм беларускай мовы мае пэўную цыклічнасць, што
абумоўлена, з аднаго боку, істотнымі падзеямі ў нармалізацыйным плане (прыняцце
правапісных зводаў і правіл, выданне акадэмічных граматык, фундаментальных
лексікаграфічных даведнікаў і г.д.), з другога боку – асаблівасцямі сацыялінгвістычнай
сітуацыі на тэрыторыі Беларусі (змена грамадска-палітычных адносін, заканадаўчага і
грамадскага статусу беларускай мовы ў дзяржаве, развіццё адукацыі, культуры, друку). Улік
экстралінгвістычных і інтралінгвістычных фактараў дазваляе сістэмна разглядаць гісторыю
станаўлення граматычнага ладу беларускай мовы, вывучаць прычыны кадыфікацыйных змен і
адзначаць ключавыя этапы ў развіцці беларускай літаратурнай мовы.
На сучасным этапе функцыянавання беларускай літаратурнай мовы актуальнай задачай
з’яўляецца распрацоўка новай нарматыўнай граматыкі, якая сумясціць навуковае апісанне
граматычнага ладу беларускай мовы з нарматыўнымі рэкамендацыямі Закона Рэспублікі
Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” і забяспечыць захаванне адзінага
моўнага рэжыму ў навучанні на ўсіх узроўнях адукацыі і адзінства друкаваных
беларускамоўных выданняў.
Вырашэнню ўказанай задачы паспрыяе правядзенне Мiжнароднай навуковай
канферэнцыі «Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці» з
удзелам вядучых спецыялістаў у галіне граматыкі і сінтаксісу.
Запрашаем усіх жадаючых у Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і
літаратуры НАН Беларусі: вул. Сурганава, 1, корпус 2, п. 302.
Кантакты: Гаранін Сяргей Лявонцьевіч: 8017 2841531.

