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Co słychać?

Wydarzenia
21–23 września 2016 r., Warszawa
Na Uniwersytecie Warszawskim odbył się IV Między-
narodowy Kongres Turkologiczny, jednym ze sponso-
rów którego była Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.
Zagadnieniom karaimoznawstwa poświęcona była
osobna sesja. Więcej o kongresie – patrz niżej n

1–9 lipca 2016 r., Troki, Litwa
XIV Letnia Szkoła Języka Karaimskiego w Trokach.
Relację zamieszczamy na dalszych stronachn

24 czerwca 2016 r., Warszawa
W Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu
odbyła się konferencja karaimoznawcza pt. „Bet Israel
w diasporze”. Rezultaty swoich badań karaimoznaw-
czych prezentowali badacze z Warszawy, Krakowa,
Poznania i Torunia. n

Kalendarium

Turkolodzy 
w Warszawie

Jubileusze

90-lecie w Warszawie
Eugenia z Kobeckich Syska

ur. 7 września 1926 r. w Wilnie

85-lecie w Trokach
Aleksander Jutkiewicz

ur. 5 września 1931 r. w Trokach

Kiop jiłłar sawłuchta da chajyrda!

Pożegnania

29 czerwca 2016 r. w Wilnie
zmarła w wieku lat 88

Helena z Robaczewskich Rajeckienė
urodzona 11 maja 1928 r. w Trokach.

Spoczęła na trockim cmentarzu karaimskim.

29 lipca 2016 r. w Trokach
zmarła w wieku lat 69

Walentyna Abrahamowicz
urodzona 21 września 1947 r. w Haliczu.

Spoczęła na trockim cmentarzu karaimskim.

6 września 2016 r. w Wilnie
zmarł w wieku lat 72

Jonas Rajeckas
urodzony 8 września 1944 r. w Poniewieżu.

Spoczął na poniewieskim cmentarzu karaimskim.

Tynczłych toprachłaryna, 
jarych sahyncz dżanłaryna!

P
o raz czwarty Uniwersytet Warszawski gościł turko-
logów z Azerbejdżanu, Gruzji, Japonii, Kazachstanu,
Kirgistanu, Litwy, Polski, Federacji Rosyjskiej,  Tur-

cji, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier. Okazją do spotkania był
Międzynarodowy Kongres Turkologiczny zorganizowany
przez Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału
Orientalistycznego UW. W gronie sponsorów imprezy po raz
pierwszy znalazła się Fundacja Karaimskie Dziedzictwo.    
Temat tegorocznego kongresu, który obradował w dniach

21–23 września, brzmiał: „Ludy tureckie przez wieki i krai-
ny”. Prezentowana tematyka była bardzo szeroka: od języ-
koznawstwa przez zagadnienia literatur narodów tureckich
po historię, sztukę, wierzenia. 
Z satysfakcją możemy odnotować, że zagadnienia karai-

moznawcze nie tylko były obecne, ale nawet poświęcono im
osobną sesję. Złożyły się na nią cztery wystąpienia: Galiny
Miškinienė (Uniwersytet Wileński) o wkładzie Seraji Szap-
szała w rozwój litewskiej turkologii, Murata Koçaka (Uni-
wersytet Gazi w Ankarze) o pewnych zjawiskach w fonetyce
dialektu łucku-halickiego, Anny Sulimowicz (UW) o zapi-
sach folkloru karaimskiego z Krymu z lat 60. XX w. oraz
Marioli Abkowicz (UAM) o nowych ustaleniach dotyczących
biografii poety Szymona Kobeckiego. Wystąpienia zgroma-
dziły całkiem spore grono słuchaczy. Miejmy nadzieję, że
na następnym kongresie za dwa lata karaimistyka jeszcze
mocniej zaznaczy swą obecność.
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