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У пэчатку прэзентацыі гэ- 
тага выдання ў зале пася- 
джэнняў Вучонай рады БДУ 
культуры і мастацтваў док- 
тар гістарычных навук Ар-., 
сень Ліс адзначыў, што скла- 
дальнік кнігі Алена Боганева 
ўпершыню сваёй працай 
зрабіла тое, чаго не хапала ў 
папярэдніх, нават энцыкла- 
педы ны х выданнях, пры-, 
свечаных традыцыйнай на- 
роднай культуры. А менаві- 
та - адкрыла пласт народнай 
творчасці, што адлюстроў-. 
вае беларускія народнз- 
біблейскія легенды, трэды-' 
цы: распаўсюджакыя і сён- 
ня ў сельскай народнай куль
туры. Яна. абапіраючыся на 
ранейшыя даследаванні, 
зробленыя калегамі з іншых 
навукозых і навучальных ус- 
тановаў, на сваю збіраль- 
ніцкую і навуковую пра- 
цу, усё гзта сістэматыза- 
вала.

Носьбітамі народнабіб- 
лейскіх традыцыяў у сучас- 
най беларускай вёсцы з’яў- 
ляюцца перзважна пажы- 
лыя жанчыны (ад 55 гадоў 
і старэй). Гаму своечасо-

васць працы, выкананай
A. Боганевай з групай супра- 
цоўнікаў БДУКМ, вельмі акту
альная і дапаўняе працы,

, ^аведзены я па зберажэнні 
«народных Бібліяў» у Поль- 
шчы, Балгарыі, ва Украіне.

3 аналізам прэзентуемай 
кнігі і ў падтрымку намаган-

, няў А. Боганевай па яе ства- 
рэнні выстугіілі вядомыя бе- 
лзрускія навукоўцы ў галіне 
фальклору і народнай твор- 
часці т. Варфаламеева',
B..<Г]абачэўская, I. Мазюк, 
Т. Вэподзіна і іншыя.

Ад сябе магу дздаць да 
ўжо сказаных добрых словаў 
у адрас складальніка кнігі, 
што ведаю яе як сумленна- 
га, удумлівага і працалюбі- 
вага навукоўца, якая мэта- 
накіравана, крок за крокам, 
адольваючы ўсе жыццёвыя і 
навуковыя цяжкасці, ідзе да 
пастаўленай перад сабой 
мэты -  захавання для буду- 
чых пакаленняў каштоўных 
набыткаў народнай культу
ры. У гэтым рэчышчы «Бела- 
руская “народная Біблія”» -  
адметная з ’ява беларускай 
навукі.

Гэта ж адзначыў і рэктаі 
універсітзта Барыс Святло' 
пад час нашай сустрэчы пе 
рад Псчаікаг/. прэзентаць' 
кнігі.

P.S. Праект быў рэапіза 
ваны дзякуючы гранту «Па 
сольскага ф онду па заха 
ванні культурнай спадчыньі 
ўрада ЗША.
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