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Наталія Баркар: Актыўнасць вэб-часопіса «Культура, Нацыя» ў 2012-2017 гг. 

 

 

Вэб-часопіс «Культура, НАЦЫЯ», ISSN 2291-4757, быў заснаваны ў Атаве, Канада, 

у снежні 2012 года ў якасці незалежнага онлайн-часопіса, прызначанага для 

забеспячэння іншай платформы для абмеркаваньня беларускай гісторыі і культуры, 

а таксама для развіцьця беларускасці - беларускай спадчыны і ідэнтычнасці.  

Вэб-часопіс з'яўляецца арганічнай часткай вэб-сайта www.sakavik.net. Нароўні з 

артыкуламі часопіса “Культура, Нацыя” на вэб-сайце прадстаўлены найбольш 

цікавыя матэрыялы па беларускай культуры з іншых крыніц. У сьнежні гэтага года 

часопіс будзе святкаваць 5-гадовы юбілей. 

 

У склад рэдакцыі часопіса ўваходзяць: рэдактар і заснавальнік – Пѐтра Мурзѐгак, 

члены рэдкалегіі: Наталія Баркар, Вольга  Іпатава, Вікторыя Казлова, Сяргей 

Панізьнік, Галіна Туміловіч. 

 

На працягу 4-х гадоў і 3 месяцаў на вэб-сайце былі апублікаваныя каля 800 

паведамленняў па наступных тэмах: аб'явы, знаѐмствы, асвета / адукацыя, 

бібліятэка часопіса, гісторыя, знешнія справы, культура, літаратура, мараль, мова, 

нацыя, беларусы, праект «Разам», рэлігія, тэатр, этнацыд беларусаў. Амаль 15 

тысяч наведвальнікаў з 109 краін свету азнаѐміліся з матэрыяламі часопіса за гэты 

час (у сярэднім каля 3600 наведвальнікаў у год) (Табліца 1). 

 

Табліца 1. Агульная актыўнасць 

 2013 2014 2015 2016 2017 

(3 мес.) 

Усяго У год 

Наведвальнікі  1819 3976 4373 3782 1021 14971 3600 

Прагляды 5480 7610 7104 6112 1797 28103 6740 

Праглядаў на 

наведвальніка  

3.0 1.91 1.62 1.62 1.76 1.9  

Апублікавана 

артыкулаў  

90 217 210 241 39 797  
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Мы ганарымся, што больш за 56% нашых наведвальнікаў, гэта чытачы з Беларусі. 

Далей ідуць чытачы з Канады (13.3%), Расіі (6.7%) і ЗША (6.5%) (Табліца 2).  

 

Табліца 2. Колькасць і доля праглядаў па краінах 

Краіна 2013 2014 2015 2016 2017 

(3 мес.) 

Усяго % 

Беларусь  2825 3892 4245 3745 1070 15777 56.1 

Канада 1264 1061 637 558 212 3742 13.3 

Расія 78 645 592 477 104 1896 6.7 

ЗША 437 458 385 413 126 1819 6.5 

Польшча  281 139 80 119 32 651 2.3 

Украіна 48 273 123 99 99 642 2.2 

Германія  103 145 106 96 14 464 1.7 

Бразілія 0 159 170 96 0 425 1.5 

ЕС 29 169 144 48 6 396 1.4 

Літва 78 75 92 64 6 315 1.1 

Чэхія  46 90 26 46 7 215 0.8 

Вялікабрытанія 20 44 45 17 17 143 0.5 

Аўстралія  57 24 16 5 9 111 0.4 

Латвія 23 23 30 31 4 111 0.4 

     Іншыя: 2048 7.3% 

 

Часопіс змяшчае арыгінальныя аналітычныя артыкулы, эсэ, а таксама 

абгрунтаваныя дыскусіі і каментары па гісторыі, мове, літаратуры, сацыялогіі, 

традыцыях і іншых пытаньнях, маючых дачыненьне да развіцьця беларускай нацыі. 

Беларуская Мова – асноўная мова часопіса, але магчымы публікацыі і на іншых 

мовах. Часопіс “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” выходзіць раз у тры месяцы. 

 

На працягу 2013-2017 гадоў было апублікавана сямнаццаць (17) нумароў часопіса. 

Дваццаць тры (23) аўтары зьмясцілі восемдзесят чатыры (84) артыкулы. Першы 

нумар быў апублікаваны 14 сакавіка 2013 г. Першыя 6 нумароў былі апублікаваныя 
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пад назвай «Сакавік», а затым, пачынаючы з  7-га нумара назва часопіса было 

зменена па рашэнні рэдакцыйнага савета на назву «Культура, нацыя». Часопіс 

«Культура, НАЦЫЯ" асьвятляе праблемы развіцця беларускай нацыі, тэарэтычныя 

асновы будаўніцтва беларускай дзяржавы, стратэгію развіцця беларускага народа, 

менталітэт беларусаў, ўзаемасувязь паміж нацыяй і свабодамі, а таксама нацыяй і 

царквой, існаванне ўсходнеславянскай (беларуска-ўкраінскай) цывілізацыі, і 

іншыя. 

 

Часопіс абмяркоўвае некаторыя спецыяльныя тэмы: 23 лістапада 2014 года он-лайн 

прайшла дыскусія «Нацыянальнае будаўніцтва ў постсавецкіх краінах: агульнасць і 

адрозненьні»,  з удзелам даследчыкаў з Украіны, Грузіі, Беларусі і Канады. Часопіс 

правѐў некалькі статыстычных даследаванняў, якія тычацца падліку беларусаў у 

дыяспары і міграцыйных працэсаў, на прыкладзе выезду беларусаў у Канаду. 

 

У вераснѐўскім нумары за 2016 год апублікаваны асноўныя матэрыялы 32-й 

Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, якая праходзіла ў гасцініцы "Lord Elgin" 

у Атаве 3-5 верасня 2016. 

 

Часопіс ініцыяваў праект «Стратэгія развіцця беларускай нацыі»; гэты праект быў 

апублікаваны  ў часопісе 6 лютага 2016 года для далейшага грамадскага 

абмеркавання. У пачатковай распрацоўцы праекта ўдзельнічалі Алена Анісім, 

Аляксандр Кашо, Пѐтра Мурзѐнак, Алег Трусаў, Ірына Шумская. Рэдакцыя 

выказвае шчырую ўдзячнасць сп. А. Aстроўскаму, М. Kеньку, В. Станішэўскаму, 

В. Шышко, В. Якавенка за крытычныя заўвагі, дапаўненні і змены ў стылі і мове 

дакумента. 

 

Праект «Стратэгіі развіцця беларускай нацыі» быў апублікаваны ў газеце «Наша 

Ніва» (7 лютага 2016 г., 55 каментароў), газеце “Новы Час”, на сайтах Сусветнай 

асацыяцыі беларусаў «Бацькаўнчына”,  Таварыства Беларускай Мовы (ТБМ)," Мы 

нацыя "," Наша зямля ", “Pahonja” (Чэхія), Навіны Беларусі. Праект быў 

абмеркаваны на польскім радыѐ (27 лютага 2016) і на тэлебачаньні "Белсат TV" (12 

сакавіка 2016). 

 

“Стратэгія развіцця беларускай нацыі”, апублікаваная ў 17-м нумары, уключае 

прапановы, зробленыя сябрамі Асіповіцкай арганізацыі ТБМ; 20 з 24 членаў гэтай 

арганізацыі станоўча паставіліся да  асноўных палажэнняў "Стратэгіі". Мы чакаем 

каментары ад іншых афіцыйных і неафіцыйных арганізацый. 
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Часопіс стварае Бібліятэку слайдаў  «Беларусь назаўжды», якая ўключае ў сябе на 

сѐння такія прэзентацыі як «Беларусы ў Вялікім княстве Літоўскім», « Полацкае 

Княства», «Беларуская дзяржаўнасць», «Дэкларацыя аб незалежнасці Беларусі»," 

Беларускія замкі "і больш за 60 кароткіх асьветніцкіх матэрыялаў ў рамках 

праекта" Разам". 

 

На аснове інфармацыі, зьмешчанай у часопісе, былі апублікаваныя ў Беларусі дзьве 

кнігі, рэдактарам часопіса, П. Мурзѐнкам: «Шляхі да беларускай нацыі», Мінск, 

“Кнігазбор”, 2016, 344 стар, і «Чым трэба ганарыцца кожнаму беларусу», Мінск, 

“Кнігазбор”, 2017 г., 96 стр. 

 

Праблемы і задачы, якія стаяць перад часопісам: 

1. Мы шукаем падтрымку беларускай супольнасці ў дзейнасці часопіса, і мы 

чакаем істотнага паляпшэгьня працы сяброў рэдакцыі. 

2. Колькасць каментарыяў вельмі нізкая, яна можа тлумачыцца як традыцыйнай 

памяркоўнасцю беларусаў, так і існаваннем шматлікіхх вэб-сайтаў і блогаў, дзе мы 

павінны канкураваць за інфапмацыйную прастору.  

 

 

 

 

 

 

Natalia Barkar: The web-magazine “CULTURE, NATION”Activity in 2012-2017 

 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2017, issue 18, pp.77-81) 

 

The web-magazine “CULTURE, NATION”, ISSN 2291-4757, was founded in Ottawa, 

Canada in December 2012 as an independent on-line periodical intended to provide 

another platform to discuss Belarusian history and culture, and to support the 

development of Belaruskasć (Belarusian heritage and identity). The magazine 

“CULTURE, NATION” is published once in three months. The web-magazine is the 

organic part of web-site www.sakavik.net. Along with magazine articles the most 

interesting materials from other sources related to the Belarusian culture are presented on 

the web-site. Editorial Board of magazine: Editor and Founder - Piotra Murzionak, 

Board members:  Natalia Barkar, Wolga Ipatava, Viktoryja Kazlova, Sjarhei Paniznik, 

Halina Tumilovich.  

http://www.sakavik.net/
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Altogether, during 4 years and 3 months about 800 hundreds posts were published on the 

web-site on the following topics: Advertisements, Personals, Enlightment/Education, 

Magazine's Library, History, External affairs, Culture, Literature, Morality, Language, 

Nation, Belarusians, project “Together” ("РАЗАМ"), Religion, Editorial, Theatre, 

Ethnocide of Belarusians. Almost 15 thousands visitors from 109 countries have read its 

materials (mean average about 3600 visitors per year). We are proud that more than 56% 

of our readers originate from our homeland, Belarus. Then follow Canada with 13.3%, 

Russia – 6.7%, USA - 6.5%). 

During 2013-2017, seventeen (17) issues of the magazine were published involving 

twenty three (23) authors and eighty four (84) articles.  The first issue was published on 

March 14, 2013. The issues ##1-6 were published under the title “SAKAVIK” then 

starting from #7 the title of magazine was changed by decision of Editorial Board to 

“Culture, Nation”. The magazine “CULTURE, NATION” highlighted the problems of 

the development of the Belarusian nation related to the theoretical foundations of the 

construction of the Belarusian state; the development strategy of the Belarusian nation; 

the mentality of the Belarusians; interrelationship between nation and freedom as well as 

nation and church; existence of the East Slavic (Belarusian-Ukrainian) civilization; and 

others.  

 

The magazine covers some specific events: On November 23, 2014, on-line Skype 

discussion was organized regarding “The Nation-Building in Post-soviet Countries: 

Commonalities and Differences” with participants from Ukraine, Georgia, Belarus, and 

Canada. The magazines conducted a few statistical studies regarding an estimation of 

Belarusians' population in diaspora and migration processes of Belarusians to Canada.  In 

September’ issue 2016, the main materials covered the 32nd Convention of the 

Belarusians of North America that was held in the hotel “Lord Elgin” in Ottawa 

(September 3-5, 2016). 

 

The magazine initiated the project “The Strategy of the Belarusian Nation Development”; 

this project was published in February 6, 2016 for a further public discussion. The 

magazine created the Slides Library “BELARUS FOREVER” and more than 60 short 

educational materials within the project “Together/ RAZAM”. We are searching a 

support from Belarusian community in the web-magazine activities and we expect 

substantial improving in the work of editorial board. 

 


