
Презентација о Белорусији за основце 

У оквиру Летњих радионица Радости Европе 2020 

Дечји културни центар Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентацију припремила мср Дајана Лазаревић 

 

Фотографије су из личне архиве  
или из извора наведених испод фотографије 



Где се налази Белорусија? 

   Извор: https://photo.brestcity.com/2013/all/europe_belarus.jpg (13.8.2020.) 

https://photo.brestcity.com/2013/all/europe_belarus.jpg
https://photo.brestcity.com/2013/all/europe_belarus.jpg


Који су државни симболи 
Белорусије? 

 Државна химна: „Ми Белоруси“;        Мы, беларусы — мірныя людзі, 
                                                                          Сэрцам адданыя роднай зямлі, 
                                                                          Шчыра сябруем, сілы гартуем 

                                                                          Мы ў працавітай, вольнай сям'і. 
 Устав (донет 15. марта 1994). 
 

Извор: http://mfa.gov.by/print/sgp/state_symbols/  (13.8.2020.) 

http://mfa.gov.by/print/sgp/state_symbols/
http://mfa.gov.by/print/sgp/state_symbols/


Неформални симболи Белорусије 

Извори: https://www.belarus.by/; https://belarus24.by/; https://wildlife.by/; приватна архива (13.8.2020.)  

https://www.belarus.by/
https://www.belarus.by/
https://belarus24.by/
https://belarus24.by/
https://wildlife.by/
https://wildlife.by/


Области Белорусије и већи градови 

Извор: https://rh.by/ru/2019/12/03/granicy-oblastjej/   (13.8.2020.) 

https://rh.by/ru/2019/12/03/granicy-oblastjej/
https://rh.by/ru/2019/12/03/granicy-oblastjej/
https://rh.by/ru/2019/12/03/granicy-oblastjej/
https://rh.by/ru/2019/12/03/granicy-oblastjej/


Одакле назив Белорусија? 

• бела одећа сељака у давнини, бела коса и 
кожа; 

• чиста, бела земља, која се одбранила од 

најезде Татара. 

• У неким изворима и: Хришћанска Русија, 
насупрот Црној паганској итд. 

 
Извор: Белорусиjа и Србиjа : трагом узаjамног упознавања и деловања / Иван А. Чарота. — 

Шабац : Центар академске речи, 2016. – стр. 28 



Почеци белоруске писмености 

  Свети епископ Кирил Туровски (Житије и поруке свеца 
датирају из 12. века); 

 Франциск Скарина (сачинио први источнословенски 

превод Библије и издаје је у Прагу 1517-1519) – први 
штампар код Источних Словена. 
 

 



Познати белоруски књижевници 

М. Богданович, Ј. Купала, Ј. 
Колас, В. Караткевич, В. 
Биков.  
 

Извор фотографија: 
Wikimedia Commons 

(13.8.2020.) 



Језици и азбука 

 белоруски; 
 руски. 

 

 

Белоруска азбука 

 



МИНСК – најчистији град на свету 









































Народна ношња 

Извори: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/; 

https://lh3.googleusercontent.com/; 

https://ic.pics.livejournal.com/ (13.8.2020 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
https://lh3.googleusercontent.com/
https://lh3.googleusercontent.com/
https://ic.pics.livejournal.com/
https://ic.pics.livejournal.com/


Шта значе шаре на белоруској 
одећи? 



Хајде да научимо белоруски језик! 

• Здраво! 
• Добро јутро! 
• Добар дан! 
• Добро вече! 
• Како си? 

• Шта радиш? 

• Одакле си? 

• Ја живим у Београду. 
• Говориш ли на белоруском? 

• Како се зовеш? 

• Зовем се Јелена. 
• Белорусија 

• Србија 

• Београд 

• Минск 

 

• Прывітанне! 
• Добрай раніцы! 
• Добры дзень! 
• Добры вечар! 
• Як ты? / Як справы? 

• Што робіш? 

• Адкуль ты? 

• Я жыву ў Белградзе. 
• Ты гаварыш па беларуску? 

• Як цябе завуць? 

• Мяне завуць Алена. 
• Беларусь 

• Сербія 

• Бялград 

• Мінск / Менск  

 



Хајде да научимо белоруски језик! 
• Да. 
• Не. 
• Молим. 
• Извините. 
• Пријатно! 
• Волим те. 
• Србин, Српкиња, Срби 

• Белорус, Белорускиња, Белоруси 

• српски језик 

• белоруски језик 

• пријатељство 

• Љубав 

• Вера 

• Нада 

• Срећа 

• Доброта 

 

 

• Так. 
• Не. 
• Калі ласка. 
• Прабач / Даруй. 
• Смачна есці! 

• Я кахаю цябе / Я люблю цябе. 
• серб, сербка, сербы 

• беларус, беларуска, беларусы 

• сербская мова 

• беларуская мова 

• сяброўства 

• каханне / любоў  
• Вера 

• Надзея  
• Шчасце 

• Дабрыня  

 



Прича о једној светици – Св. 
Јефросинија Полоцка 

Извор: https://media-

cdn.tripadvisor.com/  (13.8.2020.) 

https://media-cdn.tripadvisor.com/
https://media-cdn.tripadvisor.com/
https://media-cdn.tripadvisor.com/
https://media-cdn.tripadvisor.com/


Да научимо нове речи 

 слависти: 
 

белорусисти 

србисти 



Проф. др Иван Чарота – србиста и највећи 
пријатељ српске речи у Белорусији 



Проф. др Миодраг Сибиновић (1937-2020) – 

познати слависта и белорусиста 



Посетите: 

Извор: https://www.rastko.rs/  (13.8.2020.) 

https://www.rastko.rs/
https://www.rastko.rs/


Белоруски православни храмови 

Извор: https://www.belarus.by/; http://sppsobor.by/(13.8.2020.) 

https://www.belarus.by/
https://www.belarus.by/
http://sppsobor.by/
http://sppsobor.by/


Домовни храм Светог Саве у Борисову – на 
освећењу 25.1.2020. 



Домовни храм Светог Саве у 
Борисову – на освећењу 25.1.2020. 



Домовни храм Светог Саве у 
Борисову – на освећењу 25.1.2020. 

Извор: https://www.mlyn.by/; https://borisoveparhia.by/ (13.8.2020.) 

https://www.mlyn.by/
https://www.mlyn.by/
https://borisoveparhia.by/
https://borisoveparhia.by/


Време је за – РАДОСТ ЕВРОПЕ! 









Колико далеко смо стигли у 
белоруско-српским везама? 

• Прешла ми је у навику, а можда је постала и моја 

професионална деформација, потреба да доказујем како 
јужнословенско-источнословенске везе, па ни српско-

белоруске вере никако не спадају у оно што Срби 
називају „чудо невиђено.“ Те везе су још неистражене, 

нико се њима још није бавио. Ни сам се не могу тиме 
похвалити. Сакупио сам корпус чињеница, које ће бити 

осветљене тек у будућности... 

 

Проф. др Иван А. Чарота, 1994. 

 
Извор: Интервју за часопис Погледи – Крушевац, 14.1.1994. – стр. 38-41. 



Хвала на пажњи! 

 Дугујемо једни другима хиљаду лепих речи 

и хиљаду осмеха и још толико тога 

можемо да урадимо једни за друге! 
 Нека вечно живе и цветају Србија и 

Белорусија – две братске државе! 


