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РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ 

І БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 
 

інфармуюць аб адкрыцці 

МІЖНАРОДНАЙ ЛЕТНЯЙ ШКОЛЫ БЕЛАРУСІСТЫКІ 

і запрашаюць студэнтаў, магістрантаў, супрацоўнікаў навучальных і  

навуковых устаноў, перакладчыкаў і іншых асоб,  

якія хочуць удасканальвацца ў беларусістыцы і беларусазнаўстве  

на летні семінар 

з 24 жніўня па 7 верасня 2015 года 

 

ПРАГРАМА ЎКЛЮЧАЕ: 

інтэнсіўныя моўныя курсы для пачатковага і сярэдняга ўзроўняў; 

лекцыі па мовазнаўству, літаратуразнаўству, этналогіі, 

лінгвакультуралогіі; 

па жаданню навучэнцаў – індывідуальныя кансультацыі з 

аўтарытэтнымі беларускімі навукоўцамі (у заяўцы просім указаць прыклад-

ную тэматыку кансультацый); 

правядзенне круглага стала сумесна з Міжнароднай асацыяцыяй 

беларусістаў (МАБ). 

ПРЫЁМ УДЗЕЛЬНІКАЎ. Заяўкі на ўдзел у семінары дасылайце да 30 

мая 2015 года з указаннем свайго поўнага імя, краіны, адукацыі, месца працы 

ці навучання, кантактнай інфармацыі (хатні адрас, тэлефон, e-mail), узроўню 



моўных курсаў; для трэцяга ўзроўню – прыкладную тэматыку 

індывідуальных кансультацый. 

АПЛАТА за навучанне, культурную праграму і візавую падтрымку – за 

кошт прымаючага боку. Праезд, харчаванне і пражыванне (гасцініца РІВШ: 

15 еўра – пакой на аднаго чалавека, 10 еўра – 2-х чалавек, 5 еўра – 3-х чала-

век) – за кошт удзельнікаў семінара.  

КУЛЬТУРНАЯ ПРАГРАМА ўключае экскурсіі па гістарычных 

мясцінах Мінска і Беларусі, наведванне музеяў і іншых культурных устаноў 

горада і краіны, сустрэчы з дзеячамі беларускай культуры, мастацтва і навукі. 

 

 

КАНТАКТЫ: 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы” 

вул. Маскоўская, 15, каб. 321 

220007, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

тэл./факс (017)-396-30-75,  

тэл. (017)-256-08-40 

Сайт: http://nihe.bsu.by/ 

e-mail: kmpnihe@tut.by 

Дырэктар: праф. Лідзія Сямешка,  

тэл. маб. +375-29-573-06-02,  

e-mail: Director.issb@gmail.com  
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