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Вечарына-канферэнцыя, прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння 

Уладзіміра Караткевіча 

 

 

 

(вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 26, сьнежань 2020, с.21-65, www.sakavik.net ) 

28 лістапада 2020 года, у суботу, прайшла вечарына, прысвечаная 90-годдзю з Дня 

народзін знакамітага беларускага пісьменьніка Уладзіміра Караткевіча. Вечарына былы 

арганізавана сябрамі Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва ў Канадзе (БІНіМ, Канада) 

пры ўдзеле Згуртаваньня Беларусаў Канады. Па свайму багатаму зьместу, вечарына, якая 

ішла online на працягу трох гадзін, без сумневу можа быць названа канферэнцыяй. 

Удзельнікі вечарыны-канферэнцыі і гледачы вельмі ўдзячны непасрэдным яе 

арганізатарам: Ўладзі і Юрасю Шамецькам (падрыхтоўка праграмы і вядзеньне 

вечарыны), Іне і Аляксандру Караткевічам, Сяргею Мазгавому (тэхнічнае забяспячэнне 

трансляцыі), Аляксандры Логвін, Алене Лявончанка, Валянціне Шаўчэнка, Віталю 

Карасіку, Міхасю Рыкаву, і Уладзі Шамецька (музычныя і літаратурныя паўзы). Праграма 

вечарыны-канферэнцыі падаецца ніжэй, за якой ідуць матэрыялы, прадстаўленыя 

выступоўцамі вэб-часопісу “Культура. Нацыя”. Падаецца таксама лінк на сайт БІНІМ, 

Канада, дзе вы можаце знайсці відэазапіс гэтай цудоўнай вечарыны-канферэнцыі. 

https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-

navukovay-anlayn-vecharynay/ 

http://www.sakavik.net/
https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/
https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/
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Вечер-конференция, посвященная 90-летию Владимира Короткевича  

(веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.21-65,   www.sakavik.net)  

В субботу, 28 ноября 2020 года, состоялся вечер, посвященный 90-летию известного 

беларусского писателя Владимира Короткевича. Вечер был организован сотрудниками 

Беларусского института науки и искусства в Канаде (BINIM, Канада) при участии 

Ассоциации белорусов Канады. По насыщенному содержанию вечер, который шѐл онлайн 

на три часа, без сомнения, можно назвать конференцией. Участники вечера-конференции 

и зрители выражают огромную благодарность еѐ непосредственным организаторам: Владе 

и Юрасю Шамецькам (подготовка программы и ведение вечера), Инне и Александру 

Короткевичам, Сергею Мозговому (техническая поддержка трансляции), Александре 

Логвин, Елене Лявонченка, Валентине Шевченко, Михаилу Рыкову, Виталю Карасику, 

Владе Шамецька (музыкальные и литературные паузы). Ниже представлена программа 

вечера, а затем материалы, присланые выступающими для нашего журнала «Культура. 

Нацыя». Также дана ссылка на сайт BINIM, Канада, где вы можете найти видео с этой 

замечательной конференции. 

https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-

navukovay-anlayn-vecharynay/ 

 

 

A conference dedicated to the 90th anniversary of Uladzimir Karatkevich  

(web-magazine “Culture. Nation”, #26, December 2020, pp.21-65, www.sakavik.net) 

 

On Saturday, November 28, 2020, a party dedicated to the 90th anniversary of the famous 

Belarusian writer Uladzimir Karatkevich was held. The party was organized by members of the 

Belarusian Institute of Science and Arts in Canada (BINIM, Canada) with the participation of the 

Belarusian-Canadian Alliance. For its rich content, the party, which was online for three hours, 

can no doubt be called a conference. Participants of the conference party and spectators are very 

grateful to its direct organizers: Uladzja and Yuras Shametska (preparation of the program and 

conducting the event), Ina and Alexander Karatkevich, Sergei Mazgavy (technical support of the 

broadcast), Alexandra Logvin, Elena Lyavonchanka, Valjantsina Shauchenka, Vital Karasik, 

Mikhail Rykov, Uladzja Shametska (musical and literary pauses). The program of the 

conference-party is given below, followed by the materials presented by the speakers to web-

magazine “Culture. Nation”. There is also a link to the BINIM website, Canada, where you can 

find a video of this wonderful conference party. 

https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-

navukovay-anlayn-vecharynay/ 

 

https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/
https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/
https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/
https://zbsb.org/news/abroad/kanadskiya-belarusy-adznachyli-90-goddze-karatkevicha-navukovay-anlayn-vecharynay/
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Праграма Вечарыны-канферэнцыі,                                                                                      

прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэньня Уладзіміра Караткевіча 

 

"Прывітальнае слова",  літаратуразнавец, гісторык, доктар філалагічных навук Адам 

Мальдзіс 

 

"Чалавек, які спрычыніўся да будаўніцтва нацыі. Да юбілею У.Караткевіча", доктар 

Пѐтра Мурзѐнак, старшыня БІНіМ Канада 

 

"Успаміны аб сустрэчах з Класікам", паэт Сяргей Панізнік 

 

"Словы пра У. Караткевіча", паэт і перакладчык Анхела Эспіноса Руіс (Гішпанія) 

 

"Успаміны пра У.Караткевіча", пісьменнік і паэт Вольга Іпатава 

 

"Тэма беларускай інтэлігенцыі", прафесар універсітэта Ўотэрлу (Канада) Зінаіда 

Гімпелевіч 

 

"Рагачоўскі дзѐннік Ул. Караткевіча: ля вытокаў", кандыдат гістарычных навук 

Галіна Туміловіч 

 

"Малюнкі У. Караткевіча", літаратуразнавец, перакладчык, кандыдат філалагічных 

навук Міхась Кенька 

 

"Наш Караткевіч", беларуская суполка ў Бразіліі, Воля і Патэрсан Франко 

 

"Цыкл "Таўрыда" У. Караткевіча і цыкл "Крымскія санеты" А. Міцкевіча", паэт 

Юрась Шамецька 

 

Адкрыты мікрафон (далучайцеся са сваімі любімымі вершамі, тэкстамі, песнямі) 

 

Музычная і літаратурная частка: Валянціна Шаўчэнка, Аляксандра Логвін, Алена 

Лявончанка, Міхась Рыкаў, Уладзя Шамецька. 

 

Вядучы: Юрась Шамецька 

 

Тэлефон для кантактаў: (613) 686-5300 Юрась і Уладзя Шамецька 

                                              (613) 680-1114 Пѐтра і Наталля Мурзѐнак 


