
Seminarium naukowo-metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego 

„„AAkkttuuaallnnee  tteennddeennccjjee  ww  rroossyyjjsskkiimm  lliinnggwwoorreeaalliioozznnaawwssttwwiiee””  

««ААккттууааллььнныыее  ттееннддееннццииии  вв  ррооссссииййссккоомм  ллииннггввооссттррааннооввееддееннииии»»  

15 - 16 czerwca 2013 r. 

 

W dniach 15-16 czerwca 2013 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się Seminarium 

naukowo-metodyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego „Aktualne tendencje w rosyjskim 

lingworealioznawstwie” («Актуальные тенденции в российском лингвострановедении». 

Organizatorem seminarium było Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS. Zostało ono zorganizowane 

ze środków grantu Fundacji „Russkij Mir” (Federacja Rosyjska). Patronat honorowy nad 

przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman oraz Polskie 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.  

Na uroczystym otwarciu uczestników seminarium powitali: dyrektor Centrum Języka i Kultury 

Rosyjskiej UMCS dr Swietłana Szaszkowa, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS prof. dr hab. 

Feliks Czyżewski oraz kierownik Pracowni Glottodydaktyki Języków Słowiańskich dr Halina Rycyk-

Sztajdel.  

 

  Uczestnikami seminarium było 50-ciu nauczycieli języka rosyjskiego z województw: lubelskiego, 

podkarpackiego oraz kujawsko-pomorskiego. Seminarium obejmowało cykl szkoleń i warsztatów z 

zakresu metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego i rosyjskiego lingworealioznawstwa, 

prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

  Program seminarium przedstawiał się następująco:  

- «Общественно-политические и экономические трансформации в Российской Федерации» / 

„Transformacje społeczno-polityczne i ekonomiczne w Federacji Rosyjskiej” (dr Leszek Mikrut, Pracownia 

Glottodydaktyki Języków Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS); 

- «Клиент и банк после трансформации банковской системы в России» / „Klient i bank po transformacji 

systemu bankowego w Rosji” (prof. dr hab. Marian Żukowski, dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL, 

kierownik Katedry Bankowości); 

- «Использование культурологической информации в языковых и коммуникативных заданиях» / 

„Wykorzystanie informacji kulturologicznych w zadaniach językowych i komunikatywnych” (dr Halina Rycyk-

Sztajdel, kierownik Pracowni Glottodydaktyki Języków Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS); 

- «Избранные проблемы из области активизирующих методов» / „Wybrane problemy z dziedziny metod 

aktywizujących” (mgr Olga Gilewicz, Kuratorium Oświaty w Lublinie, starszy inspektor); 

- «Активные процессы в лексике современного русского языка» / „Aktywne procesy leksykalne we 

współczesnym języku rosyjskim” (dr hab. Maria Mocarz, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL, 

pracownik Katedry Języków Słowiańskich); 

- «Межкультурная коммуникация в сфере бизнеса» / „Komunikacja międzykulturowa w sferze biznesu» 

(dr Grzegorz Ziętala, Kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego). 

 

Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznania się i nabycia nowości 

metodycznych rosyjskiego rynku wydawniczego. W pierwszym dniu seminarium odbył się kiermasz 

książek, w którym wzięli udział przedstawiciele Księgarni Rosyjskiej BOOKER w Warszawie (www. 

ksiegarniarosyjska.pl).   

 

Nauczyciele zgodnie podkreślają potrzebę i ogromną rolę organizowania takiego typu 

przedsięwzięć. Seminaria podwyższają ich kwalifikacje, pozwalają również na wymianę opinii i 

doświadczeń z wieloletniej pracy nauczycielskiej.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, potwierdzające ich udział i pracę podczas trwania 

seminarium.  

 

 

 



 
Rejestracja uczestników (studenci II roku rosjoznawstwa I st.) 

 

 
Uroczyste otwarcie seminarium. Od lewej: dr H. Rycyk-Sztajdel, prof. dr hab. F. Czyżewski, dr S. Szaszkowa 

 

 
Wykład prof. dr. hab. M. Żukowskiego 



 
 

 

 

 

 

 
Wykład dr. L. Mikruta (UMCS) 

 

 

 



 
Wykład i warsztaty dr H. Rycyk-Sztajdel (UMCS) 

 

 

 
Warsztaty p. Olgi Gilewicz (Kuratorium Oświaty w Lublinie) 

 

 

 
Wykład dr hab. M. Mocarz (KUL) 

 



 
Wykład dr. G. Ziętali 

 

 
  

Kiermasz książek (Księgarnia Rosyjska w Warszawie) 

 

 

 
 

 



 
 

Zdjęcia: E. Michalska, J. Wojtaszko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


