У НАС НОВЫ КАЛЕГА
Рашэннем Прэзідыума Саюза пісьменнікаў Беларусі ад 18 студзеня 2017 года шэрагі
рэспубліканскай пісьменніцкай арганізацыі папоўніліся новым таленавітым аўтарам. Гэта
літаратуразнаўца, фалькларыст Руслан Казлоўскі. Прыемна, што кандыдатура Руслана
Канстанцінавіча была зацверджана адзінагалосна.

Руслан Канстанцінавіч Казлоўскі

Знаѐмцеся: Казлоўскі Руслан Канстанцінавіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры
беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.Купалы. Нарадзіўся 28
лістапада 1970 года ў горадзе Гродна. У 1988 годзе скончыў СШ № 21 г. Гродна. У 1993 годзе
скончыў факультэт беларускай філалогіі і культуры ГрДУ імя Я.Купалы з адзнакай. З 1995 па
1999 гг. вучыўся ў аспірантуры пры кафедры беларускай літаратуры ХХ стагоддзя Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта. У 2002 годзе паспяхова абараніў кандыдацкую дысертацыю па
спецыяльнасці “Беларуская літаратура” (БДУ). Вучонае званне дацэнта па спецыяльнасці
“Літаратуразнаўства” нададзена ў 2006 годзе. Працуе на кафедры беларускай літаратуры ГрДУ
імя Я.Купалы паводле размеркавання з 1993 года. Асноўныя кірункі навуковых даследаванняў:
тэорыя малых жанраў прозы, беларуская фалькларыстыка. Апублікаваў звыш сямідзесяці
навуковых і навукова-метадычных прац у галіне літаратуразнаўства і фалькларыстыкі ў
Беларусі і па-за яе межамі, з’яўляецца аўтарам дапаможнікаў для студэнтаў філалагічных
факультэтаў ВНУ “Беларускі фальклор” (1999, у сааўтарстве), “Славянскі фальклор” (1999, у
сааўтарстве), “Празаічная мініяцюра ў беларускай літаратуры” (2006), хрэстаматыі “Беларускі
фальклор Гродзеншчыны: народны эпас, замовы, варажба” (2007), манаграфіі “Праз прызму
часу: беларуская літаратура ХХ стагоддзя ў кантэксце навуковых даследаванняў” (2012, у
сааўтарстве). Друкаваў уласныя празаічныя мініяцюры і вершы ў газеце “Гродзенскі ўніверсітэт”

і калектыўным зборніку паэзіі “Россып” (2010). Артыкулы “Рэлігійны вектар у ідэйна-філасофскім
змесце паэзіі Людмілы Кебіч” і “Готыка ў творчасці Міколы Касцюкевіча (На прыкладзе
апавядання “Лялька”) – увайшлі ў 3 і 4 нумары абласнога літаратурнага альманаха “На
Нѐманскай хвалі”.
Руслан Канстанцінавіч актыўна ўдзельнічае ў грамадска-літаратурным жыцці горада і вобласці,
з’яўляецца ўладальнікам дыплома ганаровага сябра Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі. Як навуковец, літаратуразнаўца высокай кваліфікацыі цікавіцца рознымі
аспектамі літаратурнага працэсу, літаратурнай крытыкі. Як педагог стараецца стымуляваць і
развіваць зацікаўленасць моладзі класікай і сучаснымі ўзорамі літаратуры Беларусі, а таксама
выхоўвае практычнае захапленне літаратурнай творчасцю.
З прыходам Руслана Канстанцінавіча Казлоўскага наш калектыў звязвае надзеі на новы імпульс
развіцця рэгіянальнага вектара літаратуры Прынѐмання, на папулярызацыю сучаснай айчыннай
літаратуры ў галіне адукацыі, у маладзѐжным асяроддзі; надзеі на новыя сумесныя праекты з
Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы. Аб'яднаныя адной агульнай ідэяй – ідэяй
саюзнасці, мы можам быць упэўненымі, што нашы надзеі спраўдзяцца. Глыбока сімвалічным
уяўляецца той факт, што Р.К.Казлоўскі папоўніў шэрагі нашай арганізацыі менавіта ў Год навукі.
Калектыў Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ сардэчна віншуе Руслана Канстанцінавіча
Казлоўскага з пачаткам новай яскравай старонкі ў жыцці і жадае нашаму новаму калегу моцнага
здароўя, натхнення і невычэрпнай энергіі, таму што ўступленне ў прафесійны пісьменніцкі саюз
не толькі адкрывае новыя перспектывы, але і накладае пэўную адказнасць за духоўны
патэнцыял нашага грамадства і лѐс нашай культуры.
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