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Інфармацыя аб падзеях з культурнага жыцьця беларускіх суполак  

 

 

Пѐтра Мурзѐнак: Звесткі аб дзейнасці  Беларускага інстытута навукі і 

мастацтваў Канада (БІНІМ, Канада) за перыяд з лістапада 2017 года па 

кастрычнік 2020 года 

(з даклада на агульным сходзе інстытута, які  праходзіў у віртуальным 

фармаце 18 кастрычніка 2020 года ) 

 

І. Агульныя палажэньні аб дзейнасьці БІНІМ, Канада 

1.  Управа БІНІМ, Канада 

  

Па стану на 7 кастрычніка 2020 года ва Управу інстытута уваходзяць: 

• Пѐтра Мурзѐнак – старшыня  

• Наталія Колас – сакратар  

• Валянціна Шаўчэнка – скарбнік  

• Івонка Сурвіла – сябра  

• Руслан Качаткоў – сябра  

• Юрась Шамецька – сябра  

 

2.  Арганізацыйныя палажэньні 

• Праца інстытута праводзілася ў адпаведнасьці  з мэтамі і заданьнямі, 

прапісанымі ў Статуце БІНІМ, Канада. Галоўным у дзейнасьці інстытута было 

разьвіцьцѐ беларускіх дасьледаваньняў і культуры з мэтай распаўсюджваньня і 

прасоўваньня такіх дасьледаваньняў і культуры ў Беларусі, Канадзе і за мяжой. 

• Управа БІНІМ, Канада збіралася на паседжаньні па меры неабходнасьці. 

Асноўныя рабочыя пытаньні вырашаліся праз е-мэйлы і тэлефонныя размовы.  



                     КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №26, сьнежань 2020            ISSN  2562-9506 
 

182 
 

• Тое што рабілася сябрамі інстытута публікавалася на беларускіх сайтах 

(www.binim.org , адміністратар А.Каралькевіч),  у часопісе ―Культура. Нацыя‖ 

(www.sakavik.net, адміністратар П.Мурзѐнак), а таксама ў беларускіх і іншых 

выданьнях. 

• Частка нашых мерапрыемстваў праводзілася разам з іншымі арганізацыямі, у 

прыватнасці, з сябрамі Згуртаваньня беларусаў Канады. У ―Звесткі аб працы 

інстытута‖ уключана таксама інфармацыя, пададзеная сябрамі інстытута 

індывідуальна, а менавіта тая інфармацыя, якая на іх думку датычыцца статутнай 

дзейнасці інстытута. 

• З 2018 года ўведзена палажэньне аб узнагароджванні дыпломамі БІНІМ, 

Канада, асоб, якія ўнеслі важны ўклад у развіцьцѐ беларускай культуры і 

даследаваньняў у Канадзе, Беларусі, і па-за яе межамі. 

 

3. Спіс сяброў БІНІМ, Канада 

Па стану на верасень 2017 года у спіс былі ўнесены 32 чалавекі, з іх 8 асоб былі 

пазначаны, як неактыўныя. Неактыўныя асобы вылучаны цяпер у асобны спіс (як 

патэнцыйныя кандыдаты). Такім чынам, па стану на верасень 2017 года у складзе 

БІНІМ, Канада рэальна былі 24 асобы. Па розных прычынах, за апошнія тры гады 

выбылі з радоў БІНІМ, Канада: В.Кавалѐва (2017), З.Гімпелевіч (2020), 

М.П.Сурвіла (2020, вечная памяць), І.Тоўсцік (2020). 

У 2018 годзе да БІНІМ, Канада далучыліся Галіна Рэзаіпур, Міхась Рыкаў; у 2020 

годзе - Юрась Мурог. Такім чынам, на сѐння спіс сяброў БІНІМ, Канада складаецца 

з 22 асобаў.  

ІІ. Асноўныя вынікі 

1. Рэгістрацыя БІНІМ, Канада як нон-профіт федэральнай арганізацыі. 

Па рашэньню Управы інстытута,  БІНІМ, Канада зарэгістраваны 20 студзеня 2019 

года як нон-профіт федэральная арганізацыя пад імем “The Belarusian Institute of 

Arts and Sciences, Canada” and “Institut bélarussien des arts et des sciences, 

Canada”. Corporation number is ―11200733-4‖. Рэгістрацыя каштавала 200 даляраў. 

Наш інстытут гэта першая беларуская арганізацыя зарэгістраваная ў Канадзе.  

2.  Фінансавая актыўнасць 

На канец 2017 года, БІНІМ, Канада ня меў фінансавых сродкаў на сваім рахунку. 

Апошнія звесткі аб фінасавай дзейнасці БІНІМ, Канада былі прадстаўлены сп. 

http://www.binim.org/
http://www.sakavik.net/
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Раісай Жук-Грышкевіч у 2002 годзе падчас Агульнага сходу інстытута. Паміж 2002 

і 2017 гг. звестак аб фінансавай дзейнасці няма. За апошнія 3 гады з грошай, якія 

ўключаюць складкі і ахвяраваньні, БІНІМ, Канада здолеў прафінансаваць: 

- сваю рэгістрацыю (200 даляраў); 

- выданьне кнігі ў Беларусі ―(Не)расстраляная паэзія‖ (500 даляраў); 

- прыезд Н. Гардзіенкі, навукоўцы з Мінска, якая піша кнігу пра беларускую 

дыяспару ў Канадзе (звыш 1000 даляраў); 

- часткова фінансава падтрымаць афармленьне спектакля ―Вуліца Ларысы 

Геніюш‖ (200 даляраў). 

Больш падрабязна фінансавая актыўнасць будзе прадстаўлена скарбнікам 

інстытута, сп. В.Шаўчэнка. 

 

3.  Сайт БІНІМ, Канада 

Дзякуючы намаганьням і прафесіяналізму Аляксандра Каралькевіча поўнасцю 

абноўлены, а па сутнасці створаны нанова сайт інстытута www.binim.org . На ім 

з’явілася шмат цікавых матэрыялаў. Далейшае яго развіццѐ цалкам залежыць ад 

актыўнасці сяброў інстытута. 

 

4.  Мерапрыемствы, праведзеныя пры непасрэдным удзеле БІНІМ, Канада 

 

4.1.  Правядзеньне святкаваньня 25 Сакавіка,  Дня Абвяшчэньня 

незалежнасьці БНР  

 

4.1.1. Святкаваньне 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі 

праходзіла 11 сакавіка 2018 года, у нядзелю у будынку канадыйскага 

парламента (March 11, 2018; Commonwealth Reading Room, Parliament Hill, 

Ottawa).  

У арганізацыі свята прымалі ўдзел сябры БІНІМ, Канада і сябры ЗБК. Праграма 

свята ўключала афіцыйную частку і канцэрт  (поўную праграму глядзіце ў 

дадатку). Афіцыйную частку складалі наступныя выступленьні:  

- Святаслаў Логін, архіяпіскап БАПЦ - ―Малітва за Беларусь‖  

- Святочнае вітаньне ад Івонкі Сурвілла, старшыні Рады БНР                               

- Даклад, Галіна Туміловіч, канд. гіст. навук ―БНР: Роля  М.Доўнар-Запольскага ў 

абгрунтаваньні высноў беларускай дзяржаўнасці‖. 

http://www.binim.org/
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Удзельнікаў свята віталі: 

- Чандра Арыя, сябра Канадыйскага парламента (Nepean)                                        

- Ад мэра Атавы Джыма Ватсана, вітаньне прадставіў гарадскі саветнік сп. 

Michael Qaqish 

- прафесар Зіна Гімпелевіч                                                                            

- Алена Лявончанка, старшыня ЗБК                                        

- прадcтаўнікі дыяспар у Атаве – A. Kesteris (латышская), L.Gudynaite-Savich 

(літоўская), S.Zaborowski, A.Jablonski (польская), B.Gengalo (украінская)           

Святкаваньне прайшло з небывалым посьпехам, і на думку многіх людзей, было 

найлепшым сярод праведзеных беларускай дыяспарай ва ўсім свеце. На свяце 

прысутнічала больш за 180 гасьцей, цудоўная атмасфера памяшканьняў 

Парламента Канады, убраньне галоўнай залі ў бел-чырвоныя колеры, выстава 

беларускіх кніг і нарэшце смачныя, багатыя і разнастайныя пачастункі. На выставе 

было прадстаўлена 35 кніг, напісаных беларусамі Канады. 

 

Фатаграфія А.Каралькевіча 

Матэрыялы ўрачыстага святкаваньня 100-годдзя абвяшчэньня незалежнасці 

БНР беларусамі Атавы – 11 сакавіка 2018 года, Цэнтральны будынак 

Канадыйскага Парламента (Commons Reading Room, Parliament Hill)  

падрабязна апісаны ў часопісе ―Культура. Нацыя‖, сакавік 2018, №21, ст. 7-46, а 

таксама на сайце БІНІМ, Канада.  http://binim.org/index.php/2018/03/14/bnr100-

ottawa/  

За правядзеньне святкаваньня 100-годдзя БНР у Атаве і за развіцьцѐ беларускай 

культуры ў Канадзе шэраг нашых сяброў былі узнагароджаны дыпломамі 

http://sakavik.net/2018/03/19/pdf-file-%d1%83%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%be-21-%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd/
http://sakavik.net/2018/03/19/pdf-file-%d1%83%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%be-21-%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd/
http://sakavik.net/2018/03/19/pdf-file-%d1%83%d1%81%d1%8f%d0%b3%d0%be-21-%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%96%d1%81%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bd/
http://binim.org/index.php/2018/03/14/bnr100-ottawa/
http://binim.org/index.php/2018/03/14/bnr100-ottawa/
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Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Канадзе імя Францішка Скарыны 

(БІНІМ, Канада) за 2018 год. Дыпломы былі ўручаны: Наталіі Баркар, Інне 

Каралькевіч, Ксеніі Каралькевіч, Аляксандру Каралькевічу, Ірэне Клімковіч, 

Уладзіміру Клімковічу, Аляксандры Логвін, Аксане Мазгавой, Сяргею Мазгавому, 

Пѐтру Мурзѐнку, Ірыне Панчанка, Уладзіміру Панчанка, Галіне Рэзаіпур, Міхасю 

Рыкаву, Галіне Туміловіч, Ўладзі Шамецька і Юрасю Шамецька. 

  

4.1.2. Святкаванне 101-х ўгодкаў Абвяшчэньня Незалежнасці Беларускай 

Народнай Рэспублікі 

Святкаванне 101-х ўгодкаў Абвяшчэньня Незалежнасці Беларускай Народнай 

Рэспублікі прайшло ў суботу, 6 красавіка 2019 года,  14.00-17.00, у будынку мэрыі 

горада Атава ў залі Councillors Lounge. 

У праграме былі (праграма ў дадатку): Віншаваньне ад сп. І.Сурвілла, старшыні 

рады БНР і ўручэньне юбілейных медалѐў «100 год БНР», Уручэнне дыпломаў 

Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва (Канада) за 2018 год, вершы Юрася 

Шамецькі, спектакль "Вуліца Геніюш" (артысты з Таронта, рэжысѐр - В. Шаўчэнка. 

Больш інфармацыі пра спектакль: http://binim.org/index.php/2018/04/23/v-

geniush/). Часткова афармленне спектакля было прафінансавана са сродкаў БІНІМ, 

Канада. 

 

 

Фатаграфія А.Каралькевіча 

 

http://binim.org/index.php/2018/04/23/v-geniush/?fbclid=IwAR0trt7kQucVHYFpAe2n-9X9iYCfJcxmuPNyvuW2g-dy7EjIB1b07QwUcW8
http://binim.org/index.php/2018/04/23/v-geniush/?fbclid=IwAR0trt7kQucVHYFpAe2n-9X9iYCfJcxmuPNyvuW2g-dy7EjIB1b07QwUcW8
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Святкаваньне Дня Абвяшчэньня Незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў 

2020 годзе планавалася правесьці ў Nepean Creative Arts Centre, 15 сакавіка 2020 

года, аднак, было адменена ў сувязі з КОВІД эпідэміяй. 

 

4.2.  Прэзентацыі/вечарыны 

 

Арганізатарамі вечарын былі сябры Беларускага інстытута навукі і мастацтваў 

у Канадзе, БІНІМ, Канада, і Атаўскага аддзела ЗБК  

 

23 верасьня 2018 года ў Атаве адбылася паэтычна-музыкальня вечарына, 

якая прайшла ў доме сям'і Каралькевічаў, якія ласкава запрасілі зрабіць яе там. У 

праграме вечарыны былі прэзентацыя паэтычнага зборніка Пѐтры Мурзѐнка 

"Колеры", які выйшаў з друку ў выдавецтве "Кнігазбор" (Мінск) і музыкальныя 

кампазіцыі ў выкананьні Галіны Рэзаіпур і Алега Буевіча. 

https://binim.org/index.php/2018/11/19/murzenak-kolery-20180923/; 

https://youtu.be/yDvuAJiCnj8 

У сезоне 2018-2019 Пѐтра Шварцман прачытаў некалькі лекцый па гісторыі 

сусьветнай архітэктуры. 

24 кастрычніка 2019 года, у 7 гадзін вечара ў галоўным будынку Бібліятэкі і 

Архіва Канады адбылася прэзентацыя пераклада кнігі славесных санэтаў Seymour 

Mayne, вядомага канадыйскага паэта, прафесара ангельскай літаратуры Атаўскага 

ўніверсітэта. На расейскую мову пераклад зрабіў сябра нашай беларускай суполкі 

Міхась Рыкаў.  

 

10 траўня 2019 года ў Мінску адбылася прэзентацыя зборніка вершаў Юрася 

Шамецькі "Непрадказальнае" ў Музеі гісторыі беларускай літаратуры (Мінск, вул. 

Багдановіча,13). 

 

24 траўня 2019 - Юрась Шамецька, Міхась Рыкаў і дуэт Кантабіле ўдзельнічалі ў 

вечары паэзіі ў Атаўскім універсітэце. 

 

23 чэрвеня (нядзеля) 2019 года прайшла яшчэ адна паэтычная вечарына Юрася 

Шамецькі з нагоды выхаду яго паэтычнага зборніка «Непрадказальнае» (54 

Rivergreen Cr., Kanata On, K2M 2W9). Падчас вечарыны гучалі вершы ў аўтарскім 

выкананні з музычным суправаджэннем (музыкі Міхась Рыкаў, Галіна Рэзаіпур, 

Уладзя Шамецька). За публікацыю зборніка вершаў сп. Ю. Шамецька 

https://binim.org/index.php/2018/11/19/murzenak-kolery-20180923/
https://youtu.be/yDvuAJiCnj8
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узнагароджаны  ―Дыпломам БІНІМ, Канада, за 2019 год за ўклад у развіцьцѐ 

беларускай культуры. http://binim.org/index.php/2019/07/06/video-yuras-book-

presentation/   

 

15 верасня 2019 - сольны канцэрт дуэта Кантабіле ў Timberhouse Garden, Sandy 

Hill, Ottawa 

 

6 кастрычніка 2019 -  Юрась Шамецька,  Міхась Рыкаў і дуэт Кантабіле 

ўдзельнічалі ў паэтычным фестывалі "Кляновы ліст", Манрэаль 

 

16 лістапада 2019 - прэзентацыя зборніка Юрася Шамецькі  "Непрадказальнае" у 

Таронта, Беларускі цэнтр.  Удзельнічалі Юрась Шамецька і дуэт Кантабіле. 

 

Снежань 2019 года.  Відэавіншаваньне для беларусаў  “З Калядамі. Ад сяброў з 

Атавы, Канада” .  Цудоўная ідэя была ўвасоблена групай беларусаў з Атавы. 

Найбольш актыўныя удзельнікі узнагароджаны дыпломамі БІНІМ, Канада за ўклад 

у развіцьцѐ беларускай культуры: сп.Аляксандру Каралькевічу, сп.Сяргею 

Мазгавому, сп. Міхасю Рыкаву, сп. Галіне Рэзаіпур, сп. Ўладзі Шамецька.  

Дыпломы будуць уручаны падчас паседжання аддзела 27 верасьня.  

http://binim.org/index.php/2019/12/19/z-kaliadamy/   

15 лютага 2020 - музычна-паэтычная вечарына да Дню закаханых, Таронта, 

Беларускі цэнтр. Юрась Шамецька і дуэт Кантабіле, Таронта. 

 

15 верасня 2020 - "Верш Канадыйскай салідарнасці з беларусамі Бацькаўшчыны" 

Праект на верш Юрася Шамецькі, у якім удзельнічалі беларусы 8 гарадоў Канады - 

Атава, Таронта, Манрэаль, Эдмантан, Ванкувер, Гатіно, Рэджайна, Калгары. 

Арганізаваны Уладзяй і Юрасѐм Шамецька і Аляксандрам Каралькевічам.  

 

4.3.  Актыўнасць сяброў БІНІМ, Канада 

 

Сп. Ірына Варабей  займаецца працай у сваѐй студыі "Spirit of Belarus", з 

канадскімі часопісамі, фестывалямі, стварэньнем новых схем для вышыўкі. SPIRIT 

OF BELARUS Designs; www.ivarabei.wix.com/spiritofbelarus; 

www.facebook.com/SoB.designs; http://spiritofbelarus.blogspot.ca 

Сярод яе актыўнасцяў за апошнія гады: 

- У 2016 г. на восеньскім традыцыйным Фестывалі CreativFestival ў Таронта 

прайшла мая персанальная выстава пад эгідай Embroidery Association of Canada 

http://binim.org/index.php/2019/07/06/video-yuras-book-presentation/
http://binim.org/index.php/2019/07/06/video-yuras-book-presentation/
http://binim.org/index.php/2019/12/19/z-kaliadamy/
http://www.wix.com/ivarabei/spiritofbelarus
http://www.facebook.com/SoB.designs


                     КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №26, сьнежань 2020            ISSN  2562-9506 
 

188 
 

(EAC) "EAC Presents Its Designer". 

 https://spiritofbelarus.blogspot.com/2016/11/spirit-of-belarus.html 

- У 2017 г. я апублікавала электронны варыянт кнігі "Легенды Ванкувера" Паўлін 

Джонсан у маім перакладзе.https://issuu.com/iryna.varabei/docs/ledends 

- З  2016 па 2019 дзьве мае работы прымалі ўдзел у канадзкім перасовачным шоў 

""Threadworks-16". ("A juried exhibition of exceptional creative needlework"). Адбор 

на традыцыйнае шоў праводзіўся на конкурснай падставе. У конкурсе ўдзельнічала 

больш за 200 майстрых з ўсѐй Канады. Было адабрана  каля 50 работ. З Таронта 

трапілі толькі мае работы.  

https://spiritofbelarus.blogspot.com/2016/04/threadworks-2016.html 

- У 2018 г. у часопісе "Embroidery Canada (ворган Embroidery Association of 

Canada) быў апублікаваны мой артыкул "Belarusan Nizanka", прысьвечаны 

беларускай вышывальнай тэхніцы, разам з адным з маіх дызайнаў і схемай да 

яго. https://www.facebook.com/SoB.designs/posts/1583983628371817 

- У 2020 у тым жа часопісе была апублікаваная работа (і схема да яе) "Belarusan 

Snowflake", якая сталася прызѐрам конкурса на EAC Seminar-16. 

- За апошнія тры гады ў канадзкім часопісе "A Needle Pulling Thread" было 

апублікавана 7 маіх работ разам з артыкуламі і схемамі. Рыхтуюцца да публікацыі 

наступныя тры праекты.  

- У 2018 г. альманах "Беларус" у адзначэнне дзесяцігоддзя студыі "Spirit of 

Belarus" апублікаваў у перакладзе на беларускую мову ўсе (да таго часу) 

публікацыі студыі ў часопісе "A Needle Pulling Thread". 

- У 2019 г. падчас традыцыйнага Фестываля CreativFestival у рамках 

буціка Embroidery Association of Canada адбылося віншаванне мяне з 60-годдзем і з 

ўзнагароджаньнем Медалѐм ад Рады БНР.  

 https://www.facebook.com/iryna.varabei/posts/2515738941871311 

- У 2019 г. у альманаху "Беларус" выйшаў мой пераклад аповесьці "Агухана". 

- У 2019 г. адна з маіх фатаграфій была ўзятая для Календара ад часопіса 

"Canadian Geographic".  

Сп. Юрась Мурог паведаміў пра сваю актыўнасць, такім чынам: 

- Стварэнне інтэрнэт-старонкі ―Згуртаванне Беларусаў Манрэалю‖ як "Месца для 

тых хто любіць Беларусь, ейную культуру і мову" (70 чальцоў на сѐння). Гэта 

другая па значнасьці інтэрнэт-суполка Беларусаў Манрэалю. 

https://www.facebook.com/groups/1196869987001995/ 

- Рэжысѐр дакументальнага фільму « У памяць пра нашых прашчураў ». Фільм 

апавядае гісторыю аднаўленьня старога кургана на Чарнігаўшчыне ў кантэксце 

стасункаў паміж Беларусам і Украінцамі без перакладчыка. Дэма 16 хв. 24 тут: 

https://vimeo.com/413640143/d7bfe1193c 

https://spiritofbelarus.blogspot.com/2016/11/spirit-of-belarus.html
https://issuu.com/iryna.varabei/docs/ledends
https://spiritofbelarus.blogspot.com/2016/04/threadworks-2016.html
https://www.facebook.com/SoB.designs/posts/1583983628371817
https://www.facebook.com/iryna.varabei/posts/2515738941871311
https://www.facebook.com/groups/1196869987001995/
https://vimeo.com/413640143/d7bfe1193c
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- Выканаў ролю « Ян-Беларус » ў спектакле « Східні Канікулы » украінскага 

тэатру Манрэалю «Стажары» . Спектакль быў прадстаўлены ў Таронта, Аттаве і 2 

разы ў Манрэалі. Урывак быў прадстаўлены на Манрэальскім кніжным кірмашы 

2019 (Salon du livre de Montréal) - найбуйнейшым франкамоўным кніжным 

кірмашы ў Паўночнай Амэрыцы, дзе падчас майго выступу ўпершыню прагучала 

беларуская мова. 

- Удзельнічаў ва ўрачыстым святкаванні 100-годдзя БНР у будынку парляманта 

Канады,  у двух сустрэчах Беларусаў Манрэаля ў 2019 годзе, у двух мітынгах - 

пікетах у Манрэалі ў 2020-годзе.   

 

Сяргей Панізьнік: “Творчая справаздача Управе БІНіМу”    

     

ВЕРШЫ (тэксты вершаў далучаны ў асобным файле і знаходзяцца ў архіве 

БІНІМ, Канада): 

- «На шляху да Грэкаў і Варагаў» - сябрам Управы юбілейнага БІНіМу», 05.2017. 

- «Медаль Стагоддзя». 24.03.2019 

- «Дыплом на крывіцкі паром», 28.ХІІ.2019. 

- «Ратны ўздым»+ Верш С. Панізьніка, 29.ХІІ.2019. 

- «Недасьпелыя віншаванні...» 26.ХІІ.2019 

- «І зьдзейсьніца Дзісна!», прысвечаны Вользе Грыцук. 6.09.2013.  У часопісе 

―Культура.Нацыя‖, №22, лістапад 2018 г. надрукаваны артыкул С. Панізьніка, 

прысьвечаны 95-годдзю сп. Вольгі Грыцук. 

-  Івонцы Сурвіла - «І сявец, і жнец», ―Ня зьнікне Сонца з Небасхілу», 11.04.2018, 

«Ажурная мярэжа Канады»,2006–2020. 

- «Верш «Кілімы Памяці» – памяці дачушкі Івонкі Сурвіллы, 26.04.2020. 

-  «Вось і сонца ў пагасьціне...», 10.05.2018.  

- «Вялікая падзяка Згуртаванню», 14.05.2019. 

- «Мацярык эмоцый»–ЗБК. 11.ХІ.2019. 

- «Пачула Неба...» - Вользе Іпатавай. 9.09.2011. 

-  Вольга Іпатава Сяргею Панізьніку «Ня змоўкне...», 10.05.2017. 

- «Творчы чын — натхненню зачын». Пра сустрэчу ў Таронта Н. Гардзіенка і Л. 

Юрэвіча. 2.03.2020. 

- Юрасю Шамецьку: «Для Адлюстравання паэтычнага звання», 3.ХІ.2019. 

- «Таронтаўскаму Вечу». 11.ХІ.2019. 

 

Выдадзена, надрукавана: 

- Зборнік вершаў «На падкове Дзвіны». Мінск, 2019. 

- Зборнік паэзіі «Вішні цвітуць». Бялград, 2019. Пераклад на сербскую мову, 

уступнае слова Даяны Лазарэвіч. 
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- «Беларус». Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў замежжа. Мае 

артыкулы: «Памятныя даты 2018 года», «Памятныя даты 2019 года». ЗША. Нью-

Ёрк. 

- Публікацыі пра літаратараў беларускіх і замежных у партале «Созвучие. 

Литература и публицистика стран Содружества». Мінск. 

- Супраца з рэдакцыяй персанальнай энцыклапедыі «Уладзімір Караткевіч». 

- Супраца з Цімафеем Ліякумовічам для публікацый у штомесячніку «Земляки», 

ЗША, Чыкага. 

- У зборніку «Сяргей Палуян «След вечна жывы». Мінск, 2018 г. - змешчаны два 

вершы-прысьвячэнні Сяргею Палуяну. 

- У зборніку «Мая залатая Бенгалія» / Мінск, 2019 / змешчаны верш Рабіндраната 

Тагора на бенгальскай і ў перакладзе на 49 моваў свету. Сярод перакладчыкаў на 

беларускую мову і Сяргей Панізьнік. 

- Выніковая супраца з часопісам «Культура.Нацыя»: №16, 2016 г., №20, 2017 г., 

№22, 2018 г., №23, 2019 г., №24, 2019 г., №25, 2020. Пра публікацыю «Юбілярам 

2020 года прысьвячаецца» выдавец часопіса Пѐтра Мурзѐнак выказаўся так: 

«Добры напамін пра гэтых людзей даслаў сябра нашай рэдакцыі, паэт, пісьменнік і 

нястомны летапісец сп. Сяргей Панізьнік.  Вечная слава юбілярам!!!»                        

                                  

 

Сп. Юрась Рапецкі напісаў, чым ѐн займаецца “ў дачыненьні да Беларусі і 

беларусаў за апошнія 3 гады‖:  

- у асноўным мая сталая праца ў тым, што пішу казаньні на падставе Бібліі і яе 

настаўленьняў для веруючых і няверуючых. Я пішу свае казаньні на беларускай 

мове, зачытваю іх на кампутар і высылаю файлы аўдыѐ-казаньняў рэдакцыі 

Беларускага Транс-сусьветнага Радыѐ з дазволам ім карыстацца імі так, як ім 

пападаеццца – пры нагодзе і жаданьні. Іхні цэнтар знаходзіцца пры адным з 

малітоўных дамоў эвангельскіх хрысьціян-баптыстаў у Берасьці.  

- я таксама высылаю казаньні рэдакцыі часопіса ―Крыніца жыцьця‖ і духоўнай 

літаратуры, зьвязанай з Саюзам Цэркваў эвангельскіх хрысьціян-баптыстаў у 

Беларусі. Рэдакцыя часопіса зьмяшчае мае аўдыѐ-казаньні і іх тэксты на 

вэбстаронцы http://gr.krinica.org/audiop. Цэнтар дадзенай рэдакцыі знаходзіцца ў 

Кобрыне.  

- летась я адправіў у рэдакцыю часопіса ―Крыніца жыцьця‖ зроблены мною 

пераклад кніжкі пад назваю ―Што мне рабіць зь Ісусам?‖, напісанай амэрыканскім 

прафэсарам гісторыі і аўтарам кніг і артыкулаў на гістрычныя і хрысьціянскія 

апалагетычныя тэмы – Арлі Гуверам (Arlie Hoover). Кніжка была выдадзена ў 

Беларусі і распаўсюджваецца па ўсѐй краіне.  

- сѐлета я адкрыў свой Ютубны канал пад назваю ―Добрая вестка‖, дзе зьмясьціў 

больш за 20 выпускаў аўдыѐ-праграм ―Добрая вестка‖. Кожны выпуск уключае 

http://gr.krinica.org/audiop
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выкананьне беларускіх духоўна-хрысьціянскіх песьняў, дэклярацыю хрысьціянскай 

паэзіі і выказаных ды зачытаныя мною біблійныя казаньні. Асобныя выпускі 

аўдыѐ-праграм трываюць прыблізна 25 хвілін. 

 

4.4.  Навуковая актыўнасць 

 

Сябры інстытута прынялі актыўны удзел у падрыхтоўцы да Х-га міжнароднага 

кангрэса даследчыкаў з цэнтральна- і усходнееўрапейскіх краін. Кангрэс, 

арганазаваны міжнародным камітэтам (ICCEES, International Council for Central and 

East European Studies), мусіў адбыцца 4-9 жніўня 2020 года у Манрэалі, аднак, у 

сувязі з КОВІД-інфекцыяй перанесены на 2021год.  

 

Трое нашых сяброў, Г.Туміловіч, Ю.Шамецька, і П. Мурзѐнак падалі заўкі на ўдзел 

у кангрэсе: Іх даклады, прынятыя арганізатарамі кангрэса, будуць прадстаўлены на 

панэлі пад назвай ―From Legends to Modern Belarus‖: 

 Galina Toumilovich: BNR. Role of M. Downar-Zapolski in forming the basis for 

the creation of Belarusian statehood. 

 Juraś Šamećka: Themes of books written by Belarusian Institute of Arts and Sciences 

members for 2015 - 2020 

 Piotra Murzionak: Does Belarus Belong to Western Civi lisation? 

У дадатак, прынята канцэртная праграма Беларускага вечара ―Celebrating Belarusian 

Music and Dance‖, у якім прымуць удзел сябры БІНІМ, Канада: 

 Galina Rezaeipour (violin). Classical music. Accompanist - Tereza Bakus (piano) 

 Irena and Vladimir Klimkovich. Two Belarusian dances. 

 Duet "Cantabile": Vlada Chametka (violin) and Michail Rykov (guitar). The melodies 

of native land (music of Belarusian composers, accompanied by photos of the Belarusian 

kravidav. Photo by Alexandr Korolkevitch.) 

 Valentina Shevtchenko. Belarusian popular songs.  

 Sviatlana Litvinava. Belarusian folk songs. 

 Belarusian Folk Choirs "Javarovy Ludzi" (Maple Folk) and "Javarovy Dzieci" (Maple 

Kids). Musical and ethnographic show with a display of Belarusian folk rituals. Head - 

Violetta Kovaleva. 
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4.5.  Публікацыі 

 

4.5.1. Спіс кніг, апублікаваных сябрамі БІНІМ у 2017-2020 гг. 

 Пѐтра П. Мурзѐнак ―Чым трэба ганарыцца кожнаму беларусу‖. Мінск 

―Кнігазбор‖, 2017. 96 с.  

 

 Ivonka Survilla, Daroha (The Road from Stoŭpcy to Copenhagen, to Paris, to 

Madrid, to Ottawa, to Miensk). The Memoirs. Prague: Radio liberty/Radio Free Europe’s 

Biełarusian Service, 2018, 163 pp.  

 

 Zina Gimpelevich The Portrayal of Jews in Modern Biełarusian literature. 2018, 

McGill-Queen Press. 

 

 Пѐтра П. Мурзѐнак ―Колеры‖. Вершы. ―Кнігазбор‖, Мінск, 2018, 188 с. 

 

 Юрась Шамецька ―Непрадказальнае‖. Вершы. Мінск, ―Кнігазбор‖, 2019. 116 с. 

 

 

4.5.2. Артыкулы 

Больш трох дзесяткаў артыкулаў у 2017-2020 гг. апублікаваны сябрамі 

інстытута ў часопісе «Культура. Нацыя». Часопіс заснаваны ў 2012 годзе 

П.Мурзѐнкам. З таго часу выйшлі 25 нумароў часопіса, у якіх змешчаны звыш 

130 артыкулаў ад 44 аўтараў. Амаль 60% чытачоў вэб-часопіса прадстаўляюць 

чытачы з Беларусі. 

 

 

“Культура, Нацыя”, №20, сьнежань 2017 

 

 Прадмова рэдактара Пѐтра Мурзѐнак    Часопісу “Культура. 

Нацыя” споўнілася 5 гадоў  (стар. 5-6) 

 Пѐтра Мурзѐнак  Заходне-рутэнская цывілізацыя – частка заходняй цывілізацыі. Часопіс 

―Культура. Нацыя‖, №20, сьнежань 2017, 14-24. 

 Пѐтра Мурзѐнак   Сьвядомае паўстаньне за незалежную Беларусь     (25-38)   

http://sakavik.net/2017/12/17/%d0%bf%d1%91%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b7%d1%91%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d1%8c%d0%b2%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%9e%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8c%d0%bd%d0%b5/
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 Сяргей Панізьнік Глядзіце сонцу ў вочы, з берагоў латвійскага Надзвіньня 

 (39-50) 

 Пѐтра Мурзѐнак    Яшчэ жыве беларуская вѐска. Пра кнігі Язэпа Квача – як 

вяртаньне на радзіму                                                                              (51-55)   

 Пѐтра Мурзѐнак     Бачаньне перспектывы БІНІМ на бліжэйшы час (61-66)   

 Пѐтра Мурзѐнак    Новыя зьвесткі аб міграцыі беларусаў у Канаду паводле 

перапісу насельніцтва ў 2016 годзе                         (67-74) 

 

“Культура, Нацыя”, №21, сакавік 2018 

 

 Пѐтра Мурзѐнак      Святкаванне 100-годдзя БНР у Атаве                (7-8)  

 Людзі, якія зладзілі гістарычнае святкаваньне ў Атаве 11 сакавіка 

2018 года   (9-15) 

 Матэрыялы ўрачыстага святкаваньня 100-годдзя абвяшчэньня 

незалежнасці БНР беларусамі Атавы – 11 сакавіка 2018 года, 

Цэнтральны будынак Канадыйскага Парламента 

(Commons Reading Room, Parliament Hill)                       (16-46)   

 Г. Туміловіч    БНР: Роля М. В. Доўнар-Запольскага ў навукова-

гістарычным абгрунтаванні высноў беларускай 

дзяржаўнасці   (тэзісы)               (32-34)  

 Сяргей Панізьнік Каляндар на 2018 год з вершамі аўтара                    (56-78) 

 

 

 

“Культура, Нацыя”,№22, лістапад 2018 

 

 Пѐтра Мурзѐнак    Памятаючы продкаў. Да сканчэньня І-й сусьветнай 

вайны     (11-15) 

 Пѐтра Мурзѐнак     Does Belarusian-Ukrainian Civilization Belong to the 

Western or the Latin ivilization?                                                                  (16-30)  

 Юрась Шамецька     Эсэ Эміграцыя ці рух, які спрыяе жыццю          (38-50) 

 Юрась Шамецька      Менскія вершы                                                        (74-85) 

 Пѐтра Мурзѐнак        Бела  Русь (паэма)                                                   (86-91) 

 Сяргей Панізьнік     Нататкі  На беразе жыцця, на беразе Дзвіны        (93-99) 

 Сяргей Панізьнік Памяці Кастуся Каліноўскага (да 180-годдзя з дня 

нараджэння)(100-102)                                                                                     

 Cяргей Панізьнік     Споўнілася 95-год спадарыне Вользе Грыцук  (103-105) 

 Сяргей Панізьнік     Да 85-годдзя Ніны Янсанэ                                    (106-110) 

http://sakavik.net/2017/12/17/%d0%bf%d1%91%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b7%d1%91%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d1%8f%d1%88%d1%87%d1%8d-%d0%b6%d1%8b%d0%b2%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2/
http://sakavik.net/2017/12/17/%d0%bf%d1%91%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b7%d1%91%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%8f-%d0%b7%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%96-%d0%b0%d0%b1-%d0%bc%d1%96%d0%b3%d1%80/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d0%bf%d1%91%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b7%d1%91%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%87%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%9e-%d0%b4%d0%b0-%d1%81/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d0%bf%d1%91%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b7%d1%91%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%96%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%8d%d1%81%d1%8d-%d1%8e%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d0%bc%d1%96%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8b%d1%8f-%d1%86%d1%96-%d1%80%d1%83%d1%85/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%8e%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%88%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d1%8b-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%96/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d0%bf%d1%91%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b7%d1%91%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c-%d0%bf%d0%b0%d1%8d%d0%bc%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%bf/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5-%d0%b6%d1%8b%d1%86%d1%86%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba-95-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b7-%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d1%8d%d0%bd%d0%bd/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-85-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b7%d1%8f-%d0%bd%d1%96%d0%bd%d1%8b-%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%b0/
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 Сяргей Панізьнік    Ва ўшанаванне 75-годдзя з дня нараджэння мастака 

Валерыя Дзевіскібы                                                                 (111-115)     

                                                   

 

“Культура, Нацыя”, №23, красавік 2019 

 

 Пѐтра Мурзѐнак       Куды завялі цябе – беларус?                          (12-23)             

            

 Сяргей Панізьнік  “Да хлеба што хочаш знойдзеш… “Фальклорныя запісы 

на вялікай радзіме.                                                                                            

        (47-51) 

Сяргей Панізьнік Пра смакату маўлення. Са скарбаў лексікі на мѐрска-

дзісненскім мацерыку. Рыфмаванае маўленне землякоў                   (51-56) 

 Вершы Сяргея Панізьніка                                                                         (57-69) 

 Сяргей Панізьнік   “Абяцаю, што ўсѐ асілю я…”. Успаміны пра першую 

дарогу да Жэні Янішчыц                                                                   (71-79)  

 Пѐтра Мурзѐнак      Святкаваньне 101-й гадавіны абвяшчэння БНР у Атаве  

 (80-86) 

 Сяргей Панізьнік    Пра беларускія мерыдыяны, украінскія паралелі, 

львоўскі экватар. ПАМЯТНЫЯ  ДАТЫ  2019 года.                (87-105) 

 

 

“Культура, Нацыя”, №24, сьнежань 2019 

 

 Пѐтра Мурзѐнак На поўдарозе да К.Каліноўскага      (стар. 5-9) 

 Пѐтра Мурзѐнак    Пра незалежнасць Беларусі і яе каштоўнасць                        

           Інтэрв’ю Алесю Кіркевічу, кампанія “Будзьма” (16 снежня 2019 

года)       (68-77) 

 Сяргей Панізьнік    Да юбілею сяброўкі Беларусі – украінскай пісьменніцы 

Галіны Кірпа                                                                                                  (150-162) 

 Сяргей Панізьнік   Зерне слоў. Да 92-годдзя з дня нараджэння Івана 

Бурсава (163-172)         

 

 

“Культура, Нацыя”, №25, красавік 2020 

 

 Сяргей Панізьнік      Мацярык Мацярок – Бацькаўшчына Бацькоў                  

                               (юбілярам 2020 года прысьвячаецца)       (11-18)                  

  Пѐтра Мурзѐнак  Людзі Атаўскага аддзелу Згуртаваньня беларусаў Канады  

           (1997-2019)                                                                              (19-31) 

http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba-%d0%b2%d0%b0-%d1%9e%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5-75-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b4/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba-%d0%b2%d0%b0-%d1%9e%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5-75-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b4/
http://sakavik.net/2018/11/18/%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba-%d0%b2%d0%b0-%d1%9e%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b5-75-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b4/
http://sakavik.net/2019/04/21/%d0%bf%d1%91%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b7%d1%91%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bb%d1%96-%d1%86%d1%8f%d0%b1%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb/
http://sakavik.net/2019/04/21/%d0%bf%d0%b0%d1%8d%d0%b7%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d1%8b-%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0/
http://sakavik.net/2019/04/21/%d0%bf%d0%b0%d1%8d%d0%b7%d1%96%d1%8f-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d1%8b-%d1%81%d1%8f%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%8c%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0/
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 Пѐтра Мурзѐнак, Зіна Гімпелевіч   Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў      

Канадзе (1967-2019)                                                                                   (32-46)                                               

Гэты ж артыкул надрукаваны ў «ЗАПІСАХ»:  

 Пѐтра Мурзѐнак, Зіна Гімпелевіч ―Беларускі інстытут навукі і мастацтва, 

Канада ў 1967-2019 гг.‖  ЗАПІСЫ, 2019, №41, с.313-326. 

 

4.6. Узнагароды дыпломамі 

 

З 2018 года ўведзена палажэньне аб узнагароджванні дыпломамі БІНІМ, Канада, 

асоб, якія ўнеслі важны ўклад у развіцьцѐ беларускай культуры і даследаваньняў у 

Канадзе, Беларусі, і па-за яе межамі. У 2018 і 2019 гг. дыпломамі БІНІМ, Канада 

былі уганараваны 22 асобы, сярод іх 12 сяброў інстытута (дыпломы ўручаны па 8 

праектах). 

Дыпломамі БІНІМ, Канада за ўклад у развіцьцё беларускай культуры ў 2018 годзе 

узнагароджаны: 

 сябры БІНІМ, Канада і сябры Атаўскага аддзела ЗБК за правядзеньне 

святкаваньня 100-годдзя БНР у Атаве: 

- Наталія Баркар,  

- Інна Каралькевіч,  

- Ксенія Каралькевіч,  

- Аляксандр Каралькевіч,  

- Ірэна Клімковіч,  

- Уладзімір Клімковіч,  

- Аляксандра Логвін,  

- Аксана Мазгавая,  

- Сяргей Мазгавы,  

- Пѐтра Мурзѐнак,  

- Ірына Панчанка,  

- Уладзімір Панчанка,  

- Галіна Рэзаіпур,  

- Міхась Рыкаў,  

- Галіна Туміловіч,  

- Ўладзя Шамецька 

- Юрась Шамецька.  

 Віялета Кавалѐва, мастацкі кіраўнік калектыву ―Яваровы людзі‖                                                       

і Ігар Філюшкін, відэа- і гукарэжысѐр за музычны фільм ―То-то-то‖. 

 Валянціна Шаўчэнка за рэжысуру і пастаноўку спектакля ―Вуліца Геніюш‖. 
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Дыпломамі БІНІМ, Канада за ўклад у развіцьцё беларускай культуры ў 2019 годзе 

узнагароджаны: 

 Юрась Шамецька за зборнік вершаў ―Непрадказальнае‖, 

 Сяргей Панізьнік  за кнігу ―Крывіцкія руны‖ ў 3-х тамах (2003, 2017, 2019), 

 Зінаіда Гімпелевіч  за кнігу ―The Portrayal of Jews in Modern Biełarusian 

Literature‖, 

 Аляксандр Каралькевіч, Сяргей Мазгавы, Міхась Рыкаў, Галіна Рэзаіпур,  

Ўладзя Шамецька за стварэнне відэавіншаваньня ―З Калядамі. Ад  сяброў з Атавы, 

Канада‖,  

 Валянціна Шаўчэнка  за стварэньне відэафільма ―Курапаты - шлях у вечнасць‖. 

 

Медалем “100 год БНР” узнагароджаны сябры БІНІМ, Канада:   

- Ірына Варабей 

- Зінаіда Гімпелевіч 

- Вольга Іпатава 

- Віялета Кавалѐва 

- Руслан Качаткоў 

- Пѐтра Мурзѐнак 

- Сяргей Панізьнік 

- Ірына Тоўсцік 

- Валянціна Шаўчэнка 

 

 

ІІІ. Удзел у іншых мерапрыемствах 

Як старшыня інстытута, асабіста ці разам з іншымі сябрамі інстытута, прастаўляю 

БІНІМ, Канада на розных агульнаканадыйскіх мерапрыемствах. У прыватнасці: 

                             

1. Узаемадзеяньне з украінцамі 

Прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Атаве (І.Сурвіла, Н.Баркар, П.Мурзѐнак) былі 

запрошаны ў якасьці ганаровых гасьцей на 2 украінскія фестывалі, The Capital 

Ukrainian Festival: 20 ліпеня 2018 і 19 ліпеня 2019 гг. (у 2020 г. фестываль быў 

адменены з прычыны КОВІДа). Запрашэньне прыкладаецца ў Дадатку. 
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2. Дзень памяці ахвяр камунізма і нацызма ў Еўропе (Дзень чорнай стужкі, 

акт Молатава-Рыбентропа) 

Правядзенне падзеі каардынуецца Камітэтам цэнтральных і усходнееўрапейскіх 

краін (CEECC, Canada). Прымаюць удзел прадстаўнікі дыяспар наступных краін: 

Беларусь, Чэхія, Эстонія, Венгрыя, Латвія, Літва, Польшча, Славакія, Украіна. 

Падзеі адбываліся: 

5 верасня 2018 года - Parliament of Canada, Centre Block, The Reading Room, Room 

237-C, 111 Wellington Street, Ottawa 

22 жніўня 2019 года - Parliament Hill, Wellington Building, 180 Wellington Street, 

Room 430 - Ottawa 6:30  

23 жніўня 2020 года - цырымонія ўскладаньня вянка прадстаўнікамі дыяспар 

цэнтральных і усходне-еўрапейскіх краін да Нацыянальнага ваеннага мемарыяла ў 

Атаве (the National War Memorial).  

 

Першы рад (злева направа): В.Крэг (Літва), П.Мурзёнак (Беларусь), Л.Ковач 

(Венгрыя), невядомая, Б.Генгало (Украіна), А.Яблонскі (Польша), другі рад: святар, 

святар, МП Ч. Арыя, а.І.Ахрымчук (Украіна), А. Кестэрыс (Латвія). 2019 год 
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Удзельнікі цырымоніі ускладаньня вянка каля Нацыянальнага ваеннага мемарыяла (2020) 

 

 

3.  З мэтай падтрымкі і асьвятлення культурнай дзейнасьці  беларусаў у 

Канадзе была запрошана з Беларусі канд. гіст. навук сп. Н.Гардзіенка, якая 

рыхтуе кнігу пра канадыйскіх беларусаў. 

Першая сустрэча сп. Н. Гардзіенкі і сп. Л.Юрэвіча, пры прадстаўленьні ―ЗАПІСаў 

БІНІМ-2019‖, якія у асноўным былі прысвечаны Канадзе, прайшла ў Таронта 8 

сакавіка 2020 года. Прыезд навукоўца быў фінансава падтрыманы БІНІМ, Канада і 

ЗБК. БІНІМ, Канада фінансаваў праезд і жыльлѐ ў Канадзе. Атаўскі аддзел 

выдзеліў на гэтыя мэты 300 даляраў (е-мэйлы сяброў Управы аддзела ад 11-12 

сакавіка 2020 года). Другая сустрэча планавалася на 15 сакавіка ў Атаве, аднак, у 

сувязі з  КОВІД эпідэміяй была адкладзена і была абмежавана індывідуальнымі 

інтэрі’ю з Атаўскімі беларусамі. 

 

4.  Петыцыя да Канадыйскага парламента 

 

П.Мурзѐнак і С.Мазгавы арганізавалі петыцыю да Парламента Канады, у якім 

выказалі свае прапановы, адносна мер, якія могуць быць прадпрынятыя Канадай у 

адносінах да дыктатарскага рэжыма ў Беларусі і будуць спрыяць развіццю 

дэмакратыі у Беларусі. Петыцыя, для таго каб быць прынятай для разгляду, 

патрабуе больш як 500 подпісаў з усѐй Канады, уключаючы прадстаўнікоў іншых 

дыяспар. Яна была адкрытая для падпісаньня 15 верасня. Усяго было сабрана 825 

подпісаў. Петыцыю прадстаўляў парламенту МР Чандра Арыя. 9 сьнежня Міністр 

замежных спраў Канады даў адказ урада Канады на гэту петыцыю. 
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ІУ. Над чым трэба працаваць 

 

1.  Пашыраць склад інстытута, запрашаць новых сяброў. 

2.  Патрэбна большая інфармацыя пра дзейнасць інстытута. 

3. Ужываць новыя формы працы, напрыклад, правядзеньне канферэнцый 

інстытута. 

 

 

У. Дадаткі (праграмы, кароткія прамовы прыкладзены да арыгінальнага даклада). 

 

 

 

Анатацыя 

Пѐтра Мурзѐнак: Звесткі аб дзейнасці  Беларускага інстытута навукі і 

мастацтваў Канада (БІНІМ, Канада) за перыяд з лістапада 2017 года па 

кастрычнік 2020 года (з даклада на агульным сходзе інстытута, які  праходзіў у 

віртуальным фармаце 18 кастрычніка 2020 года )                                                                     

(вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 26, сьнежань 2020, с.181-202, 

www.sakavik.net ) 

БІНІМ, Канада налічвае 22 сяброў.  20 студзеня 2019 года,  БІНІМ, Канада быў 

зарэгістраваны як нон-профіт федэральная арганізацыя. Дзейнасць інстытута 

адбываецца паводле Статута. БІНІМ, Канада здолеў прафінансаваць за гэты час 

сваю рэгістрацыю, выданьне кнігі ў Беларусі ―(Не)расстраляная паэзія‖, прыезд 

Н.Гардзіенкі, якая піша кнігу пра беларускую дыяспару ў Канадзе, часткова 

падтрымаць афармленьне спектакля ―Вуліца Геніюш‖. Дзякуючы А.Каралькевічу, 

па сутнасці нанова створаны сайт інстытута www.binim.org. Дзейнасць інстытута 

асвятлялася таксама ў часопісе ―Культура. Нацыя‖ (www.sakavik.net) і  ў іншых 

выданьнях. Частка мерапрыемстваў праводзілася з іншымі арганізацыямі, у 

прыватнасці, з сябрамі Згуртаваньня беларусаў Канады.  

Сярод найбольш значных актыўнасцяў можна нагадаць пра святкаваньне 100-

годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі, якое прайшло ў будынку канадыйскага 

парламента з небывалым посьпехам, і на думку многіх людзей, было найлепшым 

сярод праведзеных беларускай дыяспарай ва ўсім свеце: на ім было больш за 180 

гасьцей, выстава беларускіх кніг, прыгатаваны смачныя і разнастайныя пачастункі. 

Праведзена некалькі канцэртаў, музыкальна-паэтычных вечарын і прэзентацый 

кніг. Даклады трох нашых сяброў, Г.Туміловіч, Ю.Шамецька, і П.Мурзѐнак, 

прыняты ў праграму Х-га міжнароднага кангрэса даследчыкаў з цэнтральна- і 

http://www.sakavik.net/
http://www.binim.org/
http://www.sakavik.net/
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усходнееўрапейскіх краін (ICCEES), які адбудзецца ў жніўні 2021 года ў Манрэалі. 

Сябрамі Інстытута апублікавана 5 кніг і больш трох дзесяткаў артыкулаў у 

асноўным у часопісе «Культура. Нацыя» (заснаваны ў 2012г. П.Мурзѐнкам). З 

таго часу выйшлі 25 нумароў часопіса, у якіх змешчаны звыш 130 артыкулаў ад 

44 аўтараў. Амаль 60% чытачоў вэб-часопіса прадстаўляюць чытачы з Беларусі. 

У 2018 года прынята рашэнне аб узнагароджванні дыпломамі БІНІМ, Канада, асоб, 

якія ўнеслі важны ўклад у развіцьцѐ беларускай культуры і даследаваньняў у 

Канадзе, Беларусі, і па-за яе межамі. У 2018 і 2019 гг. дыпломамі БІНІМ, Канада 

былі уганараваны 22 асобы, сярод іх 12 сяброў інстытута (дыпломы ўручаны па 8 

праектах). Медалем ―100 год БНР‖ узнагароджаны 9 сяброў БІНІМ, Канада. БІНІМ, 

Канада быў прадстаўлены на розных агульнаканадыйскіх мерапрыемствах. У 

прыватнасці, на 2 украінскіх фестывалях, The Capital Ukrainian Festival (2018 і 

2019), на Дзень памяці ахвяр камунізма і нацызма ў Еўропе (2018-2020),  у якім 

прымаюць удзел прадстаўнікі дыяспар такіх краін як Беларусь, Чэхія, Эстонія, 

Венгрыя, Латвія, Літва, Польшча, Славакія, Украіна. 

 

 

 

Резюме 

Пѐтра Мурзѐнак: Информация о деятельности Беларусского института науки 

и искусств Канады (БИНИМ, Канада) за период с ноября 2017 г. по октябрь 

2020 г. (из отчета на общем собрании института, которое состоялось в 

виртуальном формате 18 октября 2020 г.)  

(журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2020 , выпуск 26, с.181-202, 

www.sakavik.net) 

 

БИНИМ, Канада, насчитывает 22 члена. 20 января 2019 года БИНИМ, Канада был 

зарегистрирован как некоммерческая федеральная организация. Деятельность 

института осуществляется в соответствии с Уставом. БИНИМ, Канада 

профинансировал регистрацию, издание в Беларуси книги «(Не)расстрелянная 

поэзия», приезд Н.Гордиенко, пишущая книгу о белорусской диаспоре в Канаде, 

частично постановку спектакля «Улица Гениюш». Благодаря А.Каралькевичу сайт 

института www.binim.org был существенно воссоздан. Деятельность института 

освещалась также в журнале «Культура. Нация» (www.sakavik.net) и в других 

изданиях. Некоторые мероприятия проводились совместно с другими 

организациями, в частности, с Ассоциацией белорусов Канады. 
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Среди наиболее значимых мероприятий - празднование 100-летия Белорусской 

Народной Республики, которое прошло в Парламенте Канады с беспрецедентным 

успехом и, по мнению многих, стало одним из лучших среди белорусской 

диаспоры всего мира: более 180 гостей, выставка белорусских книг, вкусные и 

разнообразные угощения. Было проведено несколько концертов, музыкальных и 

поэтических вечеров, презентаций книг. Доклады трех наших друзей - 

Г.Тумилович, Ю.Шамецьки и П.Мурзѐнка - были приняты в программу X 

Международного конгресса исследователей стран Центральной и Восточной 

Европы (ICCEES), который состоится в августе 2021 года в Монреале. 

Сотрудниками института опубликовано 5 книг и более трех десятков статей, в 

основном в журнале «Культура. Нация» (основан в 2012 году П. Мурзѐнкам). С тех 

пор вышло 25 номеров журнала, в которых опубликовано более 130 статей 44 

авторов. Почти 60% читателей интернет-журнала - читатели из Беларуси.  

В 2018 году было было решено вручать дипломы БИНИМ, Канада, лицам, внесшим 

важный вклад в развитие и распространении беларусской культуры и исследований 

в Канаде, Беларуси и в других странах. В 2018 и 2019 гг. дипломами БИНИМ, 

Канада награждены 22 человека, в том числе 12 сотрудников института (дипломы 

вручены по 8 проектам). 9 членов БИНИМ, Канада награждены медалью «100 лет 

БНР». БИНИМ, Канада был представлен на различных мероприятиях в Канаде. В 

частности, на двух украинских фестивалях, the Capital Ukrainian Festival (2018 и 

2019), в День памяти жертв коммунизма и нацизма в Европе (2018-2020), в котором 

принимают участие представители Беларуси, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, 

Литвы, Польши, Словакии, Украины. 

 

 

Abstract 

Piotra Murzionak: Information concerning activities by the Belarusian Institute of 

Sciences and Arts, Canada (BINIM, Canada) covering the period from November 

2017 to October 2020 (taken from his report presented during the general meeting of the 

Institute which took place in the form of a electronic virtual meeting on the 18
th

 of 

October, 2020) 

(web-magazine “Culture. Nation”, issue 26, December 2020, pp.181-202,  

www.sakavik.net)  

BINIM, Canada has 22 members. BINIM, Canada was registered on the 20
th

 of January, 

2019 as a not-for-profit federal organization. The Institute’s activities are carried in 

accordance to its By-laws. Within the context of its official registration BINIM has been 

http://www.sakavik.net/
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enabled to finance the publication of the book (Nie)rasstralianaya Paeziyai n Belarus, N. 

Hardziyenka’s visit in Canada, who is presently writing about Belarusian diaspora in 

Canada, and partially supported the production of the play Vulitsa Hieniush. Thanks to A. 

Karalkievich, the Institute’s website has been revamped (www.binim.org). The Institute’s 

activities were brought to light in the publication Culture. Nation (www.sakavik.net) and 

in other publications. We conducted special events together with others organizations 

both in private and with the members of Belarusian Canadian Alliance of Canada. One of 

the notable activities was celebrating the 100-year Commencement of the Belarusian 

National Republic. This celebration was conducted in Canada’s Parliament Building with 

unprecedented success. In the opinion of many, this turned out to be the best presentation 

among all Belarusian diaspora’s events throughout the whole world. One hundred eighty 

guests visited the exhibit that included a display of Belarusian books and tasting 

sumptuous varied treats. We sponsored and conducted various concerts, parties 

presenting Belarusian music, poetry and books. Three of our members: G.Tumilovich, 

Yu. Shamietska and P.Murzionak, foresee contributing to the program of the meeting of 

the International Council for Central and East European Studies that is to take place in 

August of 2021 in Montreal. Five books and more than 30 articles have been published in 

past issues of our magazine Culture.Nation (established by P.Murzionak in 2012). Since 

that time 25 issues of the magazine have been published with more than 130 articles from 

44 authors. Almost 60 % of readers of this web-magazine come from Belarus. Since 2018 

we have introduced the practice of awarding BINIM, Canada diplomas to persons who 

have contributed in a major way to the development of Belarusian culture and have 

engaged in research in Canada, Belarus and beyond the latter’s borders. In 2018 and 2019 

BINIM, Canada’s diplomas were granted to 22 persons among whom 12 are members of 

the Institute (relating to 8 projects). The medal featuring 100 Years of BNR were granted 

to 9 members of BINIM, Canada. BINIM, Canada was represented at various English 

Canadian events. Representation by BINIM, Canada was realized in private at 2 

Ukrainian festivals, The Capital Ukrainian Festival (in 2018 and 2019), at the Day of 

Remembrance of Victims of Communism and Nazism in Europe (from 2018 – 2020). In 

relation to the latter, representatives participate who have come from various diaspora 

organizations of affected countries such as Belarus, Czechoslovakia, Estonia, Hungry, 

Latvia, Poland, Slovakia and Ukraine. 

 

 

http://www.binim.org/
http://www.sakavik.net/

