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Дасылайце, калі ласка, інфармацыю пра ўсё, што тычыцца адукацыі ў Беларусі, у наш бяспеч-
ны і ананімны чат-бот @eduOST_bot. Паведамляйце нам навіны са сваёй установы адукацыі 
ці дзяржаўнага ведамства датычна рэпрэсій і розных формаў ціску з боку кіраўніцтва, пішыце 
нам пра факты карупцыі і новыя распараджэнні, якія здаюцца вам неабгрунтаванымі ці нера-
цыянальнымі. Таксама запрашаем вас дзяліцца сваімі ідэямі і прапановамі па рэфармаванні 
сістэмы адукацыі.

М І Ж Н А Р ОД Н Ы Я  М А Г Ч Ы М АС Ц І

Дарагія чытачы! Звяртаем Вашу ўвагу, што ў асобным дадатку Падтрымка на 
2023 год прадстаўлены вялікі агляд актуальных міжнародных магчымасцяў на 
цэлы год наперад. Агляд не дублюе магчымасці, уключаныя ў гэты выпуск.

Упсальскі ўніверсітэт праводзіць апытанне беларускіх навукоўцаў (магістраў, 
аспірантаў, кандыдатаў і дактароў навук). Апытанне складаецца з 20 карот-
кіх пытанняў на англійскай мове. Апытанне праводзіцца ананімна і мае мэту 
ацаніць прафесійныя патрэбы беларускіх вучоных у сучасных умовах у краіне 
і за мяжой. Адказы ўдзельнікаў апытання дапамогуць у распрацоўцы стратэгіі 
дзейнасці шведскіх універсітэтаў, накіраванай на супрацоўніцтва з беларускімі 
навукоўцамі.

Цэнтр новых ідэй сумесна з Фондам Фрыдрыха Эберта запускае адукацыйны 
курс “Акадэмія беларускай дыпламатыі” для беларускіх грамадскіх лідараў ва 
ўзросце да 35 гадоў. Мэтай курса з›яўляецца фармаванне ў навучэнцаў цэлас-
нага разумення знешняй палітыкі Беларусі і вызначэнне ключавых выклікаў, 
якія стаяць перад Беларуссю на міжнароднай арэне. Праграма навучання 
ўключае 16 анлайн-заняткаў і практычныя заняткі ў Варшаве на выходных. 
Заняткі працягнуцца з 21 сакавіка па 11 траўня. Апошні тэрмін падачы заяўкі – 
15 траўня 2023.

Цэнтр даследавання міжэтнічных адносін Усходняй Еўропы (Харкаў, Украіна) 
адкрыў прыём заявак  на ўдзел у трэцяй летняй школе “Даследаванні памеж-
жа ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе і Чарнаморскім рэгіёне”, якая адбудзецца 
ў Кішынёве (Малдова). Летняя школа праводзіцца для магістрантаў, аспірантаў, 
маладых навукоўцаў і практыкуючых спецыялістаў. Яе мэта – арганізацыя фо-
руму для міждысцыплінарных дыскусій па тэмах, звязаных з памежжам у такіх 
сферах навукі, як антрапалогія, гісторыя, эканоміка, паліталогія, сацыялогія, 

https://asvetaby.org/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://asvetaby.org/wp-content/uploads/2023/01/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-2023-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/88547?fbclid=IwAR3-NPkBcxzm5_Z8H-8MxOmVQ4dVHV_hKG6EaWMwVL9d9fAoTjjEyo_ZXxo
https://newbelarus.vision/new-diplomacy-academy/?fbclid=IwAR07qszkkq_AKn5bc3sS_4PBUsF5N9ruck1OIRR3fIHEmH624vWd7UAdsDU
https://forms.gle/fsMfVGfzpfKyGLoJ7?fbclid=IwAR30m-VfluLK1Q3X8zyKfAT-XjEd0eOU5FGgNZAEvzLoEXQRexfYH9cYxZM
https://ethnickh.wordpress.com/2023/03/09/cfa-summer-school-2023-ukr/?fbclid=IwAR0YDaZ9NeEKrD8sn-pM99icCbBnUxsruQXL1VuMU6heucsJz-0HSlplImU
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культуралогія. Удзел з›яўляецца бясплатным. Арганізатары забяспечваюць 
пражыванне падчас правядзення школы, абеды, і часткова пакрываюць да-
рожныя выдаткі. Апошні тэрмін падачы заяўкі – 15 красавіка 2023 года.

Еўрапейскі Саюз у межах праграмы “EU4Belarus –  SALT-II (Support for Advanced 
learning and training)” аб›яўляе прыём заявак на атрыманне фінансавай пад-
трымкі ў памеры да 1450 еўра на вывучэнне адной з еўрапейскіх моў (на 
выбар суіскальніка) і здачы па ім іспыту. Праграма прызначана для беларускіх 
студэнтаў, якія былі палітвязнямі. Больш падрабязна пра ўмовы праграмы 
можна даведацца на сайце арганізатара.

Літоўскі Фонд падтрымкі адукацыйных абменаў прапануе  дзяржаўныя стыпен-
дыі і гранты грамадзянам Беларусі для атрымання ступені магістра ў вышэй-
шых навучальных установах Літвы на 2023 год. Памер стыпендыі складае 
490 еўра на месяц, грант пакрывае выдаткі на навучанне. Апошні тэрмін па-
дачы заяўкі – 22 траўня 2023.

Літоўскі фонд падтрымкі адукацыйных абменаў прапануе штомесячную сты-
пендыю і грант на пакрыццё выдаткаў на навучанне ва ўніверсітэтах Літвы 
на працягу 1–2 семестраў. Памер стыпендыі складае 490 еўра на месяц для 
студэнтаў і 980 еўра на месяц для аспірантаў. Апошні тэрмін падачы заяўкі – 
8 траўня 2023.

Інстытут славяназнаўства Венскага ўніверсітэта запрашае даследчыкаў пры-
няць удзел у даследчым праекце ў сферы ўсходнеславянскай лінгвістыкі 
ў аспірантуры Інстытута. Патрабаванні да кандыдата: наяўнасць ведаў і на-
выкаў у сферы лічбавых гуманітарных навук і/або навыкаў філалагічнага або 
корпусна-лінгвістычнага аналізу тэкстаў, веданне адной з усходнеславянскіх 
моў, а таксама англійскай і нямецкай. Удзельніка праекта будзе магчымасць 
працаваць над сваёй дысертацыяй і атрымаць досвед выкладання. Прапано-
ва разлічана на 4 гады. Падрабязней па вакансіі на сайце ўніверсітэта. сайце 
ўніверсітэта. Апошні тэрмін падачы заяўкі – 27 сакавіка.

Адкрыты прыём заявак на ўдзел у праграме Fulbright Teaching Excellence and 
Achievement (TEA) для настаўнікаў ды іншых спецыялістаў у сферы сярэдняй 
адукацыі. Праграма разлічана на шэсць тыдняў і ўключае наведванне семіна-
раў у амерыканскіх ВНУ. Удзел у праграме дазволіць павысіць сваю кваліфіка-
цыю і абмяняцца досведам з выкладчыкамі з ЗША. Прыняць удзел у праграме 
могуць выкладчыкі англійскай і іншых замежных моў, матэматыкі, прыро-

https://eu4belarus.info/support_political_prisoners
https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/
https://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c7615690D-047A-CC01-10A7-B0CCFD0B9554_k3425CF5E-0888-FF5E-C226-15429A2ECCC9&tid=94356.28
https://univis.univie.ac.at/ausschreibungstellensuche/flow/bew_ausschreibung-flow?_flowExecutionKey=_c7615690D-047A-CC01-10A7-B0CCFD0B9554_k3425CF5E-0888-FF5E-C226-15429A2ECCC9&tid=94356.28
https://www.facebook.com/FulbrightTeach
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дазнаўчых і грамадскіх навук, а таксама іншыя спецыялісты, якія працуюць 
у сферы адукацыі. Апошні тэрмін падачы заяўкі –  3 красавіка. Дадатковую 
інфармацыю можна атрымаць, напісаўшы на эмэйл арганізатарам: belarus@
americancouncils.org

Фонд Фрыдрыха Эберта прапануе стыпендыі на навучанне па праграмах ма-
гістратуры ў летнім семестры 2024 г. Студэнты будуць атрымліваць штомесяч-
ную стыпендыю ў памеры ад 830 да 850 еўра ў залежнасці ад праграмы наву-
чання. Таксама пакрываюцца выдаткі на медыцынскае страхаванне, студэнты 
з дзецьмі змогуць атрымаць сямейную дапамогу ў памеры 276 еўра. Адным 
з крытэрыяў адбору з›яўляецца веданне англійскай і нямецкай моў. Апошні 
тэрмін падачы заяўкі – 31 траўня.

Цэнтр усходнееўрапейскіх даследаванняў Варшаўскага ўніверсітэта прапануе 
стыпендыі  для навучання на 2-х гадавой магістарскай праграме, прысвечанай 
гісторыі і сучаснасці краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, Расіі і ўсёй пост-
камуністычнай прасторы. У межах праграмы разглядаюцца пытанні гісторыі, 
нацыянальнай культуры, асноўных тэндэнцый палітычнага развіцця рэгіёна, 
а таксама мастацтва, літаратуры, сацыялогіі, геаграфіі, дэмаграфіі, юрыспрудэн-
цыі, эканомікі ды інш. Стыпендыя ў памеры 3000 еўра на год пакрывае кошт 
навучання, а таксама кошт курсаў польскага мовы (2 семестры). Акрамя таго, 
студэнты будуць атрымліваць штомесячныя выплаты ў памеры 1500 злотых 
для пакрыцця выдаткаў на пражыванне. Апошні тэрмін падачы заяўкі – 10 кра-
савіка.

Міжнародны Вышаградскі фонд прапануе стыпендыі для студэнтаў усіх уз-
роўняў навучання ва ўніверсітэтах краін Вышаградскай групы (Чэхія, Венгрыя, 
Польшча, Славакія). Стыпендыя пакрывае кошт навучання ў памеры 1500 эўра 
на семестр, а таксама прапануе студэнтам фінансавую падтрымку ў памеры 
2500 еўра на семестр. Апошні тэрмін падачы заяўкі – 15 красавіка.

Урад Славацкай Рэспублікі ў межах нацыянальнай стыпендыяльнай прагра-
мы для замежных студэнтаў усіх узроўняў навучання прапануе штомесячныя 
стыпендыі тэрмінам да 10 месяцаў для навучання ці ўдзелу ў навуковых дасле-
даваннях у акадэмічных установах Славакіі. Памер стыпендыі для студэнтаў 
складае 400 еўра, для аспірантаў, выкладчыкаў, мастакоў і артыстаў ад 734 да 
1050 еўра (у залежнасці ад навуковай ступені). Апошні тэрмін падачы – 30 кра-
савіка.

https://fulbright.irex.org/
mailto:belarus@americancouncils.org
mailto:belarus@americancouncils.org
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=10000153
https://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung/wann-kann-ich-mich-bewerben
https://english.studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/Stypendia-Wschodnie_2023_EN.pdf
https://www.visegradfund.org/news/apply-visegrad-scholarship/
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
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Цэнтр перспектыўных даследаванняў у Сафіі (CAS Sofia) прапануе стыпендыі 
ім. Герды Хенкель для даследчыкаў у сферы сацыяльных і гуманітарных навук, 
якія маюць доктарскую ступень, а таксама міжнародны даследчы досвед (удзел 
у праектах і канферэнцыях). Працягласць стажыроўкі – да 5 месяцаў. Стыпен-
дыятам прадастаўляецца: стыпендыя ў памеры 850 еўра (абкладаецца падат-
кам у памеры 10 адсоткаў) для пакрыцця расходаў, звязаных са знаходжаннем 
у Сафіі; размяшчэнне ў Сафіі, уключна з жытлом і працоўнай прасторай; праезд 
з краіны пражывання ў Сафію і назад, выдаткі на візу і страхоўку (да 800 еўра); 
аднаразовая дапамога на паездку за мяжу з навуковымі мэтамі ў перыяд стажы-
роўкі (да 1200 еўра); выдаткі на даследаванні (100 еўра на месяц). Стыпендыяты 
таксама будуць мець бясплатны доступ да бібліятэкі, электронных рэсурсаў і баз 
даных Цэнтра. Апошні тэрмін падачы заяўкі —  31 сакавіка 2023 года.

Вядучыя акадэмічныя ўстановы ЕС і ЗША, уключна з Інстытутам Макса Планка, 
Тэхнічным універсітэтам Мюнхена, Аўгсбургскім універсітэтам у межах су-
меснай праграмы прапануюць студэнтам, у якіх ужо ёсць ступень бакалаўра, 
стыпендыю MIPLC для працягу адукацыі па юрыдычнай спецыяльнасці. У 
межах стыпендыяльнай праграмы пакрываецца кошт навучання ў памеры 
32 850 еўра. Апошні тэрмін падачы заяўкі – 30 красавіка.

Цэнтр усходнееўрапейскіх даследаванняў (CEES) Цюрыхскага ўніверсітэта пра-
пануе стыпендыі для даследчыкаў у сферы сацыяльных і гуманітарных навук па 
тэмах, якія адносяцца да Расіі і краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, Каўказа 
і Цэнтральнай Азіі. Стыпендыя выдаецца на 1 семестр і пакрывае пражыван-
не на працягу 4 месяцаў, выдаткі на праезд, медыцынскую страхоўку, візавую 
падтрымку. Апошні тэрмін падачы заяўкі –  15 красавіка 2023 года.

Форум Эйнштэйна і Фонд Вітэнштэйна прапануюць стыпендыі для замежных 
студэнтаў, якія жадаюць праводзіць даследаванні ў сферы гуманітарных, сацы-
яльных або прыродазнаўчых навук. Стыпендыяты будуць жыць у летнім доме 
Альберта Эйнштэйна ў Капуце (Германія) на працягу 5-6 месяцаў і атрымаюць 
грант у памеры 10 000 еўра. Патрабаванні да суіскальнікаў: узрост да 35 гадоў, 
дыплом аб вышэйшай адукацыі ў сферы гуманітарных, сацыяльных або пры-
родазнаўчых навук, прапанова міждысцыплінарнага праекта, які не звязаны 
з папярэднімі даследаваннямі, добрае валоданне англійскай мовай. Апошні 
тэрмін падачы заяўкі — 15 траўня 2023.

У лютым 2023 г. фонд “Ратары” (The Rotary Foundation) адкрыў конкурс на 
 ўдзел у праграме “Rotary Peace Fellowship” на 2024-2025 гг. для атрымання сту-

https://cas.bg/en/2023-2024-call-for-applications-gerda-henkel-fellowships/
https://www.miplc.de/llm-ip/admissions/
https://www.cees.uzh.ch/de/Fellowship-Program/Current-Call.html
https://www.cees.uzh.ch/de/Fellowship-Program/Current-Call.html
https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en
https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application
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пені магістра ў сферы вывучэння свету і развіцця ў шасці вядучых універсітэтах 
свету. Стыпендыя пакрывае пражыванне і харчаванне, транспартныя выдаткі, 
медыцынскае страхаванне, розныя выдаткі на навучанне ды інш. Апошні тэр-
мін падачы заяўкі —  15 траўня 2023 года.

Гарвардскі ўніверсітэт прапануе стыпендыю, якая пакрывае 75% ад кошту 
навучання ў межах праграмы “The Harvard MBA”, а таксама выдаткі на праезд 
і пражыванне. Кандыдаты могуць падаць заяўку на атрыманне стыпендыі толь-
кі пасля атрымання прапановы па залічэнні на праграму “The Harvard MBA”. 
Апошні тэрмін падачы заяўкі –  31 траўня 2023.

Міжнародная летняя школа (ISS) у Інстытуце малекулярнай біялогіі (Майнц, 
Германія) запрашае студэнтаў і магістрантаў, якія навучаюцца ў сферы ма-
лекулярнай біялогіі, узяць удзел у 6-тыднёвай стажыроўцы, якая пройдзе 
з 17 ліпеня па 25 жніўня ў Майнцы. Праграма пакрывае выдаткі на навучанне, 
пражыванне, а таксама транспартныя выдаткі ад краіны пражывання да месца 
навучання. Апошні тэрмін онлайн рэгістрацыі – 5 красавіка 2023 г.

Працягваецца прыём заявак на ўдзел у праграме падрыхтоўкі студэнтаў з Бе-
ларусі да паступлення ў амерыканскія ўніверсітэты для атрымання ступені 
магістра ці доктара (Graduate Students Advising Program). Бясплатны 5-месячны 
анлайн-курс з удзелам 10 трэнераў па 15 розных тэмах дае поўнае разуменне 
працэсу паступлення на праграмы магістратуры ці дактарантуры ў навучаль-
ныя ўстановы ЗША. Для адабраных удзельнікаў прадастаўляюцца дадатковыя 
магчымасці: бясплатны доступ на анлайн-платформы самападрыхтоўкі па ан-
глійскай мове (Kuder, Magoosh, Peterson›s); магчымасць здаць бясплатна іспыт 
Duolingo; для найбольш актыўных удзельнікаў –  бясплатная здача TOEFL, GRE, 
GMAT. Паспяховае завяршэнне Graduate Student Advising Program з’яўляецца 
адным з крытэрыяў заяўкі на праграму Opportunity, якая прадугледжвае фінан-
савую падтрымку ўрада ЗША для паступлення.

Г РА М А Д З Я Н С К А Я  С У П ОЛ Ь Н АС Ц Ь  І  А Д У К А Ц Ы Я

Беларускія дзеячы культуры і адукацыі прапануюць бацькам дзяцей, якія 
пражываюць у Польшчы, прайсці апытанне на тэму дадатковай адукацыі для 
беларускіх дзяцей. Апытанне праводзіцца для таго, каб вызначыць, наколь-
кі істотная патрэба беларусаў у тым, каб іх дзеці вывучалі такія прадметы, як 
беларуская мова, гісторыя, літаратура ды інш. у дадатак да базавай адукацыі, 

https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application
https://boustany-foundation.org/scholarship-programmes/mba-harvard/
https://www.hbs.edu/mba/Pages/default.aspx
https://www.imb.de/students-postdocs/international-summer-school/eligibility-how-to-apply
https://www.imb.de/students-postdocs/international-summer-school/faqs
https://www.imb.de/students-postdocs/international-summer-school/registration-application
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRgZjQcSrOl0QP5iLZrvTLSPOA-H9iVO9m__Oh50QCGaNCg/viewform
https://forms.gle/DayPTV9DgPNYnPVV7
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якую яны атрымліваюць у польскіх школах. Адказы ўдзельнікаў апытання 
могуць узмацніць аргументацыю беларускіх арганізацый у дыялогу з уладамі 
Польшчы па магчымасці рэалізацыі розных адукацыйных беларускіх праектаў 
у Польшчы.

У новым тэлеграм-канале праекту “Васьміног: адукацыя для беларускіх дзяцей 
сёння і заўтра” выйшла публікацыя пра беларускія школы і заняткі для дзяцей 
у Польшчы, Англіі і Швецыі. Паводле апублікаванай інфармацыі, дзеці па заяве 
бацькоў зараз змогуць вывучаць беларускую мову ў шведскіх школах; у Лонда-
не адкрылася нядзельная беларуская школа, якая запрашае на першыя заняткі 
“Гуканне вясны”; у Польшчы шырокія адукацыйныя магчымасці для дзяцей —  
ад курсаў па фатаграфіі да заняткаў па англійскай мове —  дае школа маста-
цтваў ім. М.Равенскага, “Цэнтр беларускай салідарнасці” і адукацыйныя ініцыя-
тывы ва Уроцлаве і Беластоку.

Выйшаў першы нумар беларускамоўнага навукова-папулярнага часопіса 
“Pamyłka”. Яго стваральнікі – беларускія навукоўцы, якія маюць намер раска-
зваць шырокай аўдыторыі пра найноўшыя навуковыя дасягненні на беларускай 
мове. Таксама стваральнікі часопіса запрашаюць у сваю каманду рэдактараў, 
аўтараў і адзначаюць, што для напісання артыкулаў у часопіс не абавязкова 
мець якую-небудзь вучоную ступень. Выданне часопіса ажыццяўляецца за 
кошт ахвяраванняў, а самі матэрыялы публікуюцца з дазволам далейшага рас-
паўсюджвання пры ўмове ўказання аўтара - такім чынам стваральнікі часопіса 
хочуць заахвоціць неабмежаваны распаўсюд навуковых ведаў.

“Беларускі моладзевы хаб” запрашае па аўторках на вячэрнія заняткі па бела-
рускай мове, якія праводзяць вопытныя выкладчыкі-беларусісты Варшаўскага 
ўніверсітэта. Заняткі праводзяцца для дарослых і маюць практычны характар 
(дапамагаюць навучыцца выкарыстоўваць беларускую мову ў паўсядзённым 
жыцці). Удзел у занятках бясплатны, аднак навучэнцы могуць пакінуць ахвяра-
ванне, якое будзе накіраванае на дапамогу беларускім палітвязням. Для ўдзе-
лу неабходна прайсці рэгістрацыю.

Гомельская актывістка і валанцёр, былая настаўніца Анастасія Сасыкбаева 
пасля пераезду ў Польшчу адкрыла беларускі клуб для дзяцей “Спадчына” ў г. 
Уроцлаў. На занятках дзеці вывучаюць беларускую мову, наведваюць тэатраль-
ныя заняткі і музеі, глядзяць тэматычныя кінафільмы. У будучыні плануюцца 
заняткі і пікнікі на свежым паветры, экскурсіі, турыстычныя паездкі. Галоўнае, 
паводле слоў стваральніцы клуба, каб дзеці пасябравалі і сталі супольнасцю, 

https://t.me/vasminoh_adukacyja
https://t.me/vasminoh_adukacyja/93?fbclid=IwAR2M1jEHeCR33jR-p958Xhj4gul7pF9EBb9yKF_1YW2BMtZNzZW2dAL7SlI
https://t.me/BelarusScience/382
https://www.buymeacoffee.com/pamylka/membership
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F3aQjmEqqVq1RYoe88%3Ffbclid%3DIwAR0OtCX6hGHFC4DpPxJzavv_E1qalZZ7IsCMvLCXUNKvTkJackSKHn-7Hdg&h=AT2Z2rlKTebOr3N1fKxytmTsvDJJH6JyINPhKVswFqhumxM8_917JP5DGXyI2Of1y0UdS17vMrPTQw14FaLouMGZVSS6kleN-kj2qUNWL-mLDvdEzwMHaO5Je1Qotw-wGOZTDyuHzg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT39jaOxZH0iSFp9VRiMYseyNc7KNLu3-7b4qG8m24rKSco7HFd1Bbf6CFsKstsxltvNb0xykxNpFNAk-uunZxa4CseKFqKYCTGj-qiBpDlc-M-T2SvJ7iu6e3rhvpa58uPFeF1mAoAlHMxB2wmia1iT3OLNqRWh9tIwupEYWDObr3GKhtGSkeBXN1cgtfq7nnSZHWrB27TgpPs9IOg
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у цэнтры інтарэсаў якой — беларуская мова і культура. Пра дзейнасць клуба 
Сасыкбаева расказала ў  інтэрв’ю.

На канале “Маланка Live” адбылася дыскусія на тэму дзяржаўнай палітыкі 
ў сферы адукацыі ў Беларусі. У дыскусіі прыняла ўдзел дарадца Святланы 
Ціханоўскай па пытаннях адукацыі і навукі, прафесар ЕГУ Таццяна Шчытцо-
ва і прадстаўнікі моладзевых беларускіх арганізацый – сакратар Беларускай 
нацыянальнай моладзевай рады “Рада” Зміцер Герыловіч, сакратар па знешніх 
сувязях Супольнасці беларускіх студэнтаў Лізавета Даўгулевіч, актывіст суполь-
насці “Беларускае студэнцтва Чэхіі” Аляксандр Паршанкоў. Удзельнікі абмерка-
валі праблему моладзевай палітыкі ў сучаснай Беларусі, выявілі падкрэслена 
аўтарытарны характар удзелу дзяржавы ў ёй, расказалі пра тое, як па-рознаму 
можа ажыццяўляцца дзяржавай оладзевая палітыка ў дэмакратычных краінах, 
і падзяліліся сваім бачаннем магчымых шляхоў рэфармавання нацыянальнай 
сістэмы адукацыі ў Беларусі.

Дарадца Святланы Ціханоўскай па пытаннях адукацыі і навукі Таццяна Шчыт-
цова пракаментавала вынікі нядаўняга апытання, праведзенага ініцыятывай 
“Chatham House”, паводле якога 70% апытаных беларусаў выступаюць за заха-
ванне дзвюх дзяржаўных моў: “Гэта адзін з галоўных і складаных выклікаў для 
сучасных дэмсіл. Я перакананая: было б супраць інтарэсаў беларускай мовы, 
і супярэчыла б асабліваму этасу, які звязаны з ім, калі б мы пачалі прасоўваць 
яго сілком”.

Р Э П Р Э С І І

10 сакавіка вядомую выкладчыцу-італьяністку, былога дацэнта МДЛУ, палітвяз-
ня Наталлю Дуліну асудзілі на 3,5 гады калоніі агульнага рэжыму, прызнаўшы 
вінаватай у “арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць гра-
мадскі парадак альбо актыўным удзеле ў іх” (арт. 342 КК РБ) . Суд адбываўся 
ў закрытым рэжыме. Суддзя, якая вынесла прысуд – Вікторыя Палішчук.

Сталі вядомыя новыя падрабязнасці рэпрэсій  выкладчыкаў у ліцэі БДУ: супра-
цоўнікі КДБ склалі  спісы выкладчыкаў на звальненне, у якія ўключаны імёны 
каля 30 супрацоўнікаў ліцэя — удзельнікі пратэстаў, асобы, якія пераводзілі 
сродкі на падтрыманне розных пратэстных ініцыятыў, і тыя, хто ставіў подпісы 
за альтэрнатыўных кандыдатаў у час выбарчай кампаніі 2020 г.

https://homeldays.org/jak-gamjalchanka-stvaryla-belaruski-moladzevy-klub-u-polskim-uroclave/
https://www.youtube.com/watch?v=AFLlmZ6_eug
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExTUHEwR0YwWjh6eU5kdHNlb0IwM3BtR0tWd3xBQ3Jtc0tudnFQeVgxTWVURkY0bUVJcS1tR1Z5bUJNWm5NSVlxUy0xNV9mdDlFZUJaUzdJVjhBWjFTN3lscThYWExhWldyYU02STB5VUZ3NTBnR0FBUVg2N1JqNTN5Rkk1aVhjSi1OcXFCWEo2TXFIRnZOaHZWbw&q=https%3A%2F%2Frada.fm%2F&v=AFLlmZ6_eug
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWkxZkFTdXJybGJCamVNcXZtS0R6VExBQjE2d3xBQ3Jtc0ttMjVhQnpIWnBzQUdXZ0xfWlB5ZS1obmZhdDZ1clNYbmY3Z0w0VWNKbkZJNEdtbTlmdmRRck9ySHc4amFDQl9qbEVZNl9BaUJXOXFlalNFNElwaE5wSE5aSjRIN3Z4c1VwYmVoTkdiM3p5ZlQ2NGVhcw&q=https%3A%2F%2Fzbsunion.by%2F&v=AFLlmZ6_eug
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVcwSHhrSmp2aUlUY0xDQmFGazJEOVdEdHZlZ3xBQ3Jtc0tuMzhJWXVxU3I2MVU5Rl91eWtsUmlUbF9CN29oYVlRVmdYTjZ6eF84UUtCbXZSZU10djFRSkRNMEZ3c0dyb3dpYjExUExZTGdtelRDcjZkdXRFcmY4ZDR5TW85QmJyWGRKUkxhd3VHMEJkNGJSVC1wTQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbelstudentstvo&v=AFLlmZ6_eug
https://gazetaby.plus/post/taczcyana-shchytczova-zaraz-raspausyudzhvacz-belar/189988/?fbclid=IwAR02gw4_GOrs2x3ewbqPMrk8q9K5BXyh-MJ4NglRLKz8vVAfxeNAiDR2nzQ
https://prisoners.spring96.org/ru/person/natallja-dulina
https://prisoners.spring96.org/ru/person/natallja-dulina
https://t.me/mkbelarus/31912
https://nashaniva.com/310677
https://t.me/euroradio/40046
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Для навучэнцаў аграрнага каледжа г. Лунінца мясцовая пракуратура зладзіла 
“шоў” у актавай зале ў выглядзе ўзяцця пад варту 43-гадовага жыхара Лунінца. 
Мужчыну абвінавацілі ў “арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушаюць 
грамадскі парадак” за пратэстныя каментары ў інтэрнэце. Па словах прэс-служ-
бы пракуратуры, мерапрыемства было праведзена з мэтай “папярэджання 
магчымых аналагічных злачынстваў”

П А Л І Т Ы К А  Р Э Ж Ы М У

Па ўсёй Беларусі ў дзіцячых садах і школах прайшлі мілітарысцкія акцыі з удзе-
лам вайскоўцаў і выкарыстаннем вайсковай тэхнікі і зброі, прымеркаваныя да 
23 лютага. “Радыё Свабода” зрабіла агляд падобных мерапрыемстваў і ўзяла 
каментар у псіхолага на тэму іх уплыву на псіхіку дзяцей: “небяспека крыецца 
зусім не там, дзе звычайна думаюць людзі”.

Тры выкладчыцы беларускіх ВНУ —  Марыя Канюшкевіч, Ірына Зайцава, Алена 
Муратава  — прымуць удзел у канферэнцыі, прысвечанай расійскай ваеннай 
прапагандзе, якая адбудзецца ў акупаваным Расіяй Луганску. Вядома, што 
прафесар кафедры журналістыкі факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму 
Гро дзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта Марыя Канюшкевіч ажыццяўляла на 
замову КДБ лінгвістычную экспертызу пратэстнай улёткі, у якой, на яе думку, 
утрымлівалася абраза Лукашэнкі, што стала доказам віны падсуднага ў рэпр-
эсіўнай крымінальнай справе. Ірына Зайцава —  былая дэпутатка Луганскага 
абласнога савета, удзельніца прарасійскіх ідэалагічных мерапрыемстваў, уне-
сеная ў базу “Міратворац” за наведванне Крыма ў 2016 г.

Дырэктар СШ ім. В.А.Хамчаноўскага аграгарадка Клясціцы Расонскага раёна, 
якая старшынствавала ў выбарчай камісіі ў 2020-м г., назвала ў інтэрв›ю мо-
ладзь Украіны, Польшчы і краін Прыбалтыкі “пакаленнем нацыстаў”.

Удзельнікі дзіцяча-юнацкага руху пры Свята-Елісавецінскім манастыры г. Мін-
ска наведалі святкаванне 105-годдзя Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь на 
“Лініі Сталіна”. На мерапрыемстве дзяцей каталі на ваеннай тэхніцы, вучылі 
страляць з пнеўматычных стрэльбаў, збіраць і разбіраць зброю.

Прадстаўнік праваабарончай арганізацыі “Human Constanta” пракаментаваў 
намер уладаў узмацніць кантроль за знаходжаннем дзяцей у інтэрнэце. Павод-
ле яго слоў, гаворка ідзе пра яшчэ большае і даволі грубае блакаванне кантэн-

https://news.zerkalo.io/life/34136.html?c
https://www.svaboda.org/a/32295802.html
https://nashaniva.com/311842?lang=ru
https://t.me/belsat/95976
https://t.me/christianvision/3127
https://euroradio.fm/ru/prikryvayas-zaschitoy-detey-vlasti-mogut-usilit-cenzuru-v-seti
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А Д У К А Ц Ы І І Н А В У К І

ту, якое закране як дзяцей, так і дарослых: “На сёння ў Беларусі заблакавана 
больш за 10 тысяч ідэнтыфікатараў інтэрнэт-рэсурсаў. Мінімум 19 адсоткаў 
з гэтага —  блакіроўкі па палітычных матывах: незалежныя медыя, правааба-
рончыя арганізацыі і гэтак далей. Цяпер перад дзейнымі ўладамі стаіць пытан-
не, якіх крокаў не хапае, каб заблакаваць інтэрнэт яшчэ больш”.

З›явілася сведчанне пра тое, што адміністрацыя адной са школ Брэсцкага 
раёна прымушае аднаго з бацькоў вучня здаваць грошы на БРСМ, нягледзячы 
на тое, што школьнік не знаходзіцца ў гэтай праўладнай арганізацыі. У вы-
падку адмовы здаваць грошы, па сведчанні аднаго з бацькоў, адміністрацыя 
пагражае пастаноўкай бацькоў вучня на ўлік суправаджаецца. Як паведамляе 
“Белсат”, падобная практыка не з’яўляецца адзінкавым выпадкам, а распаўсю-
джаная ў школах Ленінскага раёна г. Брэста, у прыватнасці ў СШ №7, якой кіруе 
жонка былога начальніка КДБ па Брэсцкай вобласці Святлана Язерская.
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