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Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Białoruteni-
styki w Mińsku

Nowa fala zainteresowania językiem białoruskim jako obcym (JBJO)

WMińsku w dniach 24.08–07.09.2015 odbyła się Międzynarodowa Letnia Szko-
ła Białorutenistyki zorganizowana przez Republikański Instytut Szkoły Wyższej
i Białoruski Uniwersytet Państwowy. Szkoła tego typu nie jest niczym nowym, ale
dotąd działała dość nieregularnie i po kilku latach przerwy została reaktywowana.
Zaproszenie do edycji 2015 było skierowane nie tylko do studentów slawistyk, lecz
także doktorantów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, tłumaczy
oraz wszystkich, którzy chcieli podnosić swoje kwalifikacje w dziedzinie badań bia-
łorutenistycznych. Kolejną falę zainteresowania JBJO tak charakteryzuje kierownik
Szkoły – prof. Lidzia Siamieszka:

Беларуская мова вывучаецца у многiх краiнах свету, цiкавасць да яе
за мяжой вялiкая.Кафедры беларусiстыкi ëсць у Варшаускiм унiверсiтэце,
у некалькiх унiверсiтэтах Японii, Кiтая. Летнiя лiнгвiстычныя школы –
агульнапрынятая у свеце практыка вывучэння моу, гiсторыi, культуры
краiны, i гэта не навiнка для нас, бо школы беларусiстыкi праводзiлiся
яшчэ у 90-я гады на фiлалагiчным факультэце Беларускага дзяржаунага
унiверсiтэта. I цяпер вельмi прыемна канстатаваць,што гэты добры i важ-
ны для моладзi праект адраджаецца. Да нас прыехалi госцi з сямi краiнау:
некаторыя робяць першыя крокi у мове, i нашы студэнты-фiлолагi дапа-
магаюць iм у якасцi валанцëрау. Некаторыя ужо вывучаюць мову дауно,
пiшуць дысертацыi i навуковыя працы, выкарыстоуваючы беларускую лi-
таратуру. Да нас прыехалi таксама маладыя выкладчыкi беларускай мо-
вы за мяжой, каб пастажыравацца i пазнаëмiцца з новымi тэхналогiямi яе
выкладання1.

Do Mińska przyjechało 30 uczestników z Węgier, Czech, Niemiec, Polski (2 stu-
dentki Katedry Białorutenistyki UW), Słowacji, Rosji, Chin i Japonii. W pro-

1 Беларусь сëння, http://www.sb.by/zn/tema-nomera-1/article/z-belaruskim-aktsenta
m.html; Сталiчнае тэлебачанне, http://www.ctv.by/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-
belorusistiki-zavershaet-svoyu-rabotu-v-respublikanskom-institute
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gramie zaplanowano zajęcia praktyczne z języka białoruskiego na trzech pozio-
mach zaawansowania. Lektoraty były prowadzone przez wykwalifikowanych lek-
torów z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (np. dr hab. Taccianę Ramzę,
autorkę znanego podręcznika Беларуская мова? З задавальненнем!, Вышэйшая
школа, Мiнск 2010) oraz Mińskiego Lingwistycznego Uniwersytetu Państwowego
(np. dr Wolhę Barysienkę). Uczestnicy Szkoły uczestniczyli także w warsztatach,
zajęciach interaktywnych oraz wykładach z różnych dziedzin, w tym literaturo-
znawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Bardzo ciekawą propozycją była
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z wybitnymi autorytetami
z różnych dziedzin białorutenistyki. Byli to przedstawiciele Białoruskiego Uniwer-
sytetu Państwowego jak prof. Ludmiła Sińkowa czy dr Siarhiej Zaprudski, ale także
innych instytucji, np. dr Siarhiej Ważnik – dyrektor Narodowego Instytutu Eduka-
cji RB. Odbywały się także prezentacje książek, kursów, a nawet warsztaty z cyklu
„Мова нанова” prowadzone przez Hleba Łabadzienkę i Alesię Litwinouską. Po za-
jęciach oraz w weekendy był czas na realizację bogatego programu kulturalnego,
obejmującego m.in. wycieczki, zwiedzanie (m.in. Mińska, Zasławia czy Nieświeża)
i spotkania z ciekawymi osobistościami (np. z Alesiem Suszą – zastępcą dyrektora
Biblioteki Narodowej i przewodniczącym Międzynarodowej Asocjacji Białoruteni-
stów) oraz artystami (m.in. malarzami, zespołami folklorystycznymi). W ramach
Szkoły możliwe było także odbycie stażu naukowo-dydaktycznego dla białoruskich
i zagranicznych lektorów języka białoruskiego jako obcego pracujących na Białorusi
i poza jej granicami, np. na Łotwie czy w Polsce (z zagranicznych lektorów na stażu
był także piszący te słowa).
Szkoła mogła sprawnie funkcjonować także dzięki białoruskim studentom-wo-

lontariuszom, którzy z zaangażowaniem pomagali zagranicznym kolegom poznawać
Białoruś. Wolontariusze mieli także okazję uczyć się rzemiosła wykładania języka
białoruskiego cudzoziemcom.
Międzynarodowa Letnia Szkoła Białorutenistyki była dostępna dla każdego

chętnego, gdyż strona przyjmująca finansowała nauczanie oraz program kultural-
ny, zapewniała także bezpłatne wyrobienie wiz. Na uroczystym otwarciu Szko-
ły byli obecni: rektor Republikańskiego Instytutu Szkoły Wyższej prof. Wiktar
Hajsionak (nota bene ambasador Białorusi w Polsce w latach 2008–2014), dziekan
Wydziału Filologicznego prof. Iwan Rouda, przewodniczący Białoruskiego Komi-
tetu Slawistów prof. Alaksandr Łukaszaniec z Narodowej Akademii Nauk Białoru-
si, który wystąpił z wykładem nt. tendencji rozwoju współczesnego języka biało-
ruskiego.
Podczas wykładów, konsultacji i spotkań z gośćmi szeroko była dyskutowana

metodyka wykładania języka białoruskiego jako obcego, problemy kształcenia lek-
torów oraz kwestie certyfikacji JBJO. Jak poinformowała prof. Lidzia Siamieszka,
Ministerstwo Edukacji RB przychylnie patrzy na inicjatywę certyfikatową. Prawdo-
podobnie w Republikańskim Instytucie Szkoły Wyższej zostanie stworzony zespół,
który zajmie się opracowaniem testów certyfikacyjnych JBJO. Planowane jest także
stworzenie Centrum JBJO (Цэнтр па беларускай мове як замежнай).
Międzynarodowa Letnia Szkoła Białorutenistyki zyskała szeroki rozgłos w me-

diach białoruskich. O wydarzeniu nie tylko pisały gazety i portale internetowe, lecz
także informowała telewizja w wiadomościach oraz specjalnym porannym progra-
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mie2. Jako dowód i ciekawostkę zamieszczamy poniżej listę odnośników do materia-
łów medialnych nt. Szkoły. Są plany, by projekt kontynuować nie tylko w Białoru-
skim Uniwersytecie Państwowym, lecz także w Mińskim Lingwistycznym Uniwersy-
tecie Państwowym. Szkoły letnie to wspaniała okazja dla studentów, doktorantów
i pracowników slawistyk do poznawania Białorusi, pogłębiania swojej wiedzy oraz
konsolidacji międzynarodowego środowiska białorutenistycznego. Warto, by biało-
ruteniści polscy wspierali tę ideę, uczestniczyli w jej tworzeniu i propagowaniu.

Radosław Kaleta
Warszawa

Dodatek
Lista odnośników do materiałów medialnych

nt. Międzynarodowej Letniej Szkoły Białorutenistyki

1) Materiały telewizyjne:
a) Сталiчнае тэлебачанне, http://www.ctv.by/mezhdunarodnaya-letnyaya-
shkola-belorusistiki-zavershaet-svoyu-rabotu-v-respublikanskom-institute

b) Сталiчнае тэлебачанне, http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-o
blasti/30-studentov-iz-raznyh-stran-priehali-v-minsk-dlya-izucheniya

c) Белтэлерадыëкампанiя, http://www.tvr.by/news/obshchestvo/shkola b
elorusistiki otkrylas v minske/

d) Беларусь 24, http://belarus24.by/news/v-minske-otkrylas-shkola-beloru
sistiki-0

e) ОНТ, http://ont.by/news/our news/mezhdynarodnaya-shkola-belorysisti
ki-otkrilas-v-minske

2) Informacje na portalach w języku białoruskim:
a) Беларусь сëння, http://www.sb.by/zn/tema-nomera-1/article/z-belarus
kim-aktsentam.html

b) Беларускi Партызан, http://www.belaruspartisan.org/bel/life/316058/
c) Белта, http://blr.belta.by/all news/society/Mzhnarodnaja-letnjaja-shkol
a-belarusstyk-zbjare-Mnsku-bolsh-jak-70-udzelnka-z-9-kran i 83182.html

d) Нацыянальны iнстытут адукацыi, http://adu.by/?p=7996
e) Наша Нiва, http://nn.by/?c=ar&i=155164

3) Informacje na portalach w języku rosyjskim:
a) Мiнiстэрства адукацыi РБ, http://edu.gov.by/main.aspx?guid=18021&
detail=3948293

b) Беларускi дзяржауны унiверсiтэт, http://www.bsu.by/ru/main.aspx?
guid=235131&detail=679143

c) „Беларускi час”, http://belchas.by/news/v-belarusi-otkrylas-pervaia-let
niaia-shkola-belorusistiki.html

2 Сталiчнае тэлебачанне, http://www.ctv.by/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-belo
rusistiki-zavershaet-svoyu-rabotu-v-respublikanskom-institute


