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Канферэнцыя “Беларуская нацыя вачыма дыяспары і суайчыннікаў”,                   

12 лістапада 2022 года 

 

12 лістапада 2022 года прайшла канферэнцыя "Беларуская нацыя вачыма дыяспары 

і суайчыннікаў". Канферэнцыя была арганізавана Беларускім інстытутам навукі і 

мастацтва (Канада) і вэб-часопісам "Культура. Нацыя", і праходзіла ў віртуальным 

фармаце. Яна была прымеркавана да 55-годдзя інстытута і 10-годдзя часопіса. На 

двух секцыях канферэнцыі і падчас круглага стала разглядаліся пытанні 

нацыянальнай свядомасці, гісторыі і культуры беларусаў на радзіме і ў замежжы ў 

сучасны перыяд. На канферэнцыі выступілі даследчыкі з шасці краін, у праграму 

было ўключана 15 дакладаў. Матэрыялы канферэнцыі апублікаваны ў гэтым нумары 

часопіса.  Падчас дыскуіі на круглым стале былі напрацаваны рэкамендацыі, якія 

вырашана накіраваць Нацыянальнаму лідару – Святлане Ціханоўскай. У 

прыватнасці: сумленным беларусам - працягваць працаваць у беларускіх справах – 

кожнаму на сваім месцы;   лічыць неабходным на ўсіх урачыстых мерапрыемствах 

выконваць дзяржаўны гімн – “Мы выйдзем шчыльнымі радамі”; накіраваць высілкі 

на ўзмацненьне кантактаў паміж дзецьмі замежжа і дзецьмі на радзіме; арганізоўваць 

у беларускіх суполках таварыствы па пашэрэньню ўжываньня і веданьня роднай 

мовы (ТБМ); і інш.                                                                                                                                       

Усю канферэнцыю можна прагледзець на Youtube  https://youtube.com/@binimcanada 

 

 

Conference "Belarusian nation through the eyes of the diaspora and compatriots"                             

November 12, 2022  (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 439-440, www.sakavik.net ) 

On November 12, 2022, the conference "Belarusian nation through the eyes of the diaspora and compatriots" 

was held. The conference was organized by the Belarusian Institute of Arts and Science (Canada) and the 

web-magazine "Culture. Nation" and took place in a virtual format. It was timed to the 55th anniversary of 

the Institute and the 10th anniversary of the Magazine. In two sections of the conference and during the round 

table, issues of national consciousness, history and culture of Belarusians at home and abroad in the modern 

period were discussed. Researchers from six countries spoke at the conference, 15 reports were included in 

the program. The materials of the conference are published in this issue of the magazine. During the 

discussion at the round table, recommendations were developed, which were decided to be sent to the national 

leader - Svjatlana Tsikhanouskaja. In particular: to honest and real Belarusians - to continue working in 

Belarusian affairs - each in his own place; considers it necessary to perform the national anthem at all solemn 

events - "We will march out in strong ranks"; direct efforts to strengthen contacts between children from 

abroad and children at homeland; to organize societies for expanding the use and knowledge of the native 

language (TBM) in Belarusian communities; etc. 

The entire conference can be viewed on Youtube https://youtube.com/@binimcanada 

https://youtube.com/@binimcanada
http://www.sakavik.net/
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Конференция «Беларусская нация глазами диаспоры и соотечественников», 12 ноября 2022 г. 

 (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 439-440, www.sakavik.net ) 

12 ноября 2022 года состоялась конференция «Белорусская нация глазами диаспоры и 

соотечественников». Конференция была организована Белорусским институтом науки и искусства 

(Канада) и интернет-журналом «Культура. Нация» и прошла в виртуальном формате. Она был 

приурочена к 55-летию института и 10-летию журнала. В двух секциях конференции и в ходе 

круглого стола обсуждались вопросы национального самосознания, истории и культуры беларусов в 

стране и за рубежом в современный период. На конференции выступили исследователи из шести 

стран, в программу вошли 15 докладов. Материалы конференции опубликованы в этом номере 

журнала. В ходе обсуждения за круглым столом были выработаны рекомендации, которые решено 

направить Лидеру нации - Светлане Тихановской. В частности: честным белорусам - продолжать 

заниматься беларусскими делами - каждому на своем месте; считает необходимым на всех 

торжественных мероприятиях исполнять государственный гимн - "Мы выйдем сильными рядами"; 

предпринять усилия по укреплению контактов между детьми из-за границы и детьми на родине; 

организовывать общества по расширению использования и знания родного языка (ТБМ) в 

белорусских общинах; и др. 

Всю конференцию можно посмотреть на Youtube https://youtube.com/@binimcanada  
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