
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

ДА 500-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАГА КНІГАДРУКАВАННЯ 
 

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы запрашае спецыялістаў у галіне беларусістыкі і 

славістыкі, аспірантаў, студэнтаў, перакладчыкаў, беларусаў замежжа і ўсіх зацікаўленых 

беларускай мовай, літаратурай, гісторыяй і культурай да ўдзелу ў Міжнароднай летняй школе 

беларусістыкі, якая ладзіцца з 1 па 16 ліпеня 2017 г. пры ўдзеле Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта і Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.  
 

 

АДУКАЦЫЙНАЯ ПРАГРАМА 
 Практыка беларускага маўлення. Заняткі, скіраваныя на актыўнае авалоданне навыкамі вуснага і 

пісьмовага маўлення, будуць праводзіцца ў групах паводле ўзроўняў (A1 – С2). 

 Лекцыйны цыкл. Лектары МЛШБ – вядучыя беларускія даследчыкі – пазнаёмяць слухачоў з 

актуальнымі пытаннямі і праблемамі сучаснага беларускага мовазнаўства, літаратуразнаўства, 

гісторыі і культуры Беларусі. 

 Асобны адукацыйны модуль будзе прысвечаны паглыбленаму знаёмству з кніжна-выдавецкай 

спадчынай беларускага асветніка Францыска Скарыны, асэнсаванню яе ролі ў культуры 

беларускага і іншых славянскіх народаў. 

 Прадугледжана магчымасць індывідуальных кансультацый. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРАГРАМА 
Наведванне музеяў, выстаў, бібліятэк і іншых культурных устаноў краіны; сустрэчы з дзеячамі 

беларускай культуры, мастацтва, навукі; тэматычныя вечарыны. Прадугледжаныя пешыя і выязныя 

экскурсіі па гістарычных мясцінах Мінска і Беларусі, у тым ліку двухдзённая культурна-адукацыйная 

экскурсія ў Полацк, знаёмства з экспазіцыямі музеяў Полацкага нацыянальнага культурна-гістарычнага 

запаведніка, архітэктурнымі і археалагічнымі помнікамі. 
 

 

АПЛАТА 
Навучанне,  культурная праграма,  віза  –  за кошт арганізатараў Летняй школы. 

Праезд,  харчаванне,  пражыванне (5-15 € за ноч у гасцініцы РІВШ)  –  за кошт удзельнікаў. 
Звяртаем Вашую ўвагу на тое, што за рэгістрацыю часовага знаходжання замежнага грамадзяніна на тэрыторыі 

Рэспублікі Беларусь неабходна ўнесці збор МУС (каля 11 €). 

 

 

ПАДАЧА ЗАЯВАК 
Заяўкі на ўдзел у Школе дасылайце да 10 мая 2017 года. 

Форму заяўкі можна знайсці на старонцы РІВШ (nihe.bsu.by) ці на блогу МЛШБ.  
 

КАНТАКТЫ 
 

   Эл. пошта SkolaBel@mail.ru  FB facebook.com/SkolaBel17 

   Тэл. +375 (29) 169-15-95 Блог  SkolaBel.wordpress.com 

   Тэл./факс  +375 (17) 396-30-75  Каардынатары Павел Бранавец, Святлана Макоўчык 

3-Я МІЖНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ 

ШКОЛА БЕЛАРУСІСТЫКІ 

1.7. – 16.7. 

2017 

Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы 

1517 

Мінск, 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

DEDICATED TO THE 500TH ANNIVERSARY OF BELARUSIAN BOOK PRINTING 
 

National Institute for Higher Education in Minsk invites experts in the field of Belarusian and Slavic 

studies, postgraduate and undergraduate students, translators and interpreters, Belarusian 

compatriots from abroad and everybody interested in Belarusian language, literature, history and 

culture to participate in the International Summer School of Belarusian Studies, which will take place 

from July 1st to 16th, 2017 with the assistance of the Belarusian State University and Minsk State 

Linguistic University.  
  

 

 

EDUCATIONAL PROGRAM 
 Practical Belarusian course. Communicative classes of Belarusian conversation and grammar will be 

hold in different level groups (A1 – C2).  

 Lectures. Leading researchers will present to ISSBS students the most current issues and problems of 

modern Belarusian language, literary, history and cultural studies.  

 Special educational module will be devoted to an in-depth acquaintance with the book-publishing 

heritage of the Belarusian enlightener Francysk Skaryna, understanding its role in the culture of the 

Belarusian and other Slavic nations. 

 Additional individual consultations are provided. 

 

CULTURAL PROGRAM 
Visits to museums, exhibitions, libraries and other cultural institutions; meetings with people of the culture, art 

and science; theme parties. There are planned different trips to historical sites of Minsk and Belarus, including a 

two-day cultural and educational excursion to Polack, acquaintance with the exposition of the museums of 

Polack National Historical and Cultural Reserve, architectural and archaeological sites. 
 

 

 

 

PAYMENT 
The host (NIHE) pays tuition, cultural program and visas.  

The participant of ISSBS pays transfer, meals and accommodation (5-15 € for night in NIHE hotel). 
Please note that for the registration of temporary stay of a foreign citizen on the territory of the Republic of Belarus is 

necessary to make the collection to the Ministry of Interior (about 11 €). 

 

 

APPLYING FOR PARTICIPATION 
Please fill the application form and send it until the May 10th, 2017.  

The application form is available on the NIHE web-site (nihe.bsu.by) or on the ISSBS blog. 

 

CONTACTS 
 

   E-mail SkolaBel@mail.ru  FB facebook.com/SkolaBel17 

   Tel. +375 (29) 169-15-95 Blog SkolaBel.wordpress.com 

   Tel./fax +375 (17) 396-30-75  Coordinators Pavel Branavets, Svetlana Makovchik 

The 3rd International Summer 

  School of Belarusian Studies 

1.7. – 16.7. 

2017 

National Institute for Higher Education 

1517 

Minsk, 


