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Канцэпцыя Кангрэса грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія пражываюць у Германіі 
 
 
Прэамбула: 
 
У апошнія гады ўзаемаадносіны паміж Рэспублікай Беларусь і Нямеччынай перажываюць дастатковыя 
складанасці ў палітычных, эканамічных і культурных кантактах. За апошні час, на жаль, грамадска-
культурныя сувязі паміж краінамі не атрымалі новага дынамічнага развіцця, хоць праз іх можна і трэба 
вырашаць многія задачы і праблемы рознага характару. Да гэтага часу ў немцаў няма дакладнага 
разумення культуры, традыцый і самабытнасці беларускага народа. 
 
Адсутнасць пастаяннага грамадска-культурнага дыялогу паміж краінамі негатыўна ўплывае і на адносіны 
ў цэлым. Каб заключаць мільённыя або мільярдныя эканамічныя кантракты, трэба лепш разумець адзін 
аднаго, а зрабіць гэта можна толькі праз культурна-дзелавыя, спартыўныя, адукацыйныя, турыстычныя і 
іншыя сувязі і магчымасці. Гуманітарная сфера заўсёды была ключыкам да адкрыцця ўзаемаразумення. 
Мяркуючы па ўзаемаадносінах паміж краінамі ў 90-я гады, (беларускі часопіс міжнароднага права і міжнародных адносін 

№3, артыкул Русаковіч Андрэя Уладзіміравіча-суіскальніка кафедру міжнародных адносін Беларускага дзяржуніверсітэта, 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/30318/ 1 / 1999_3_JILIR_rusakovich_r.pdf), можна сказаць, што вялася пэўная і 
мэтанакіраваная праца па паляпшэнні ўзаемаадносін паміж краінамі, але ў большай меры па стварэнні 
іміджу Германіі ў Рэспубліцы Беларусь. У тыя гады быў створаны інстытут Гётэ ў Мінску, які працуе, па 
гэты дзень і яшчэ шэраг структур. Наадварот жа, у Германіі, створаныя і якія пачалі працу арганізацыі, або 
спынілі сваё існаванне або існуюць толькі на паперы. 
 
Таму, мэта стваранага Кангрэса суайчыннікаў, заключаецца ў наступным: 
У Нямеччыне на студзень 2015 года пражывалі 21151 беларус, а немцаў у Беларусі толькі 2500 чалавек, 
таму ўсе намаганні павінны быць накіраваны на прапаганду беларускай культуры, беларускіх традыцый, 
беларускай самабытнасці ў Германіі, дэманстрацыя тут, чым жыве беларуская дыяспара, не забываючы 
аб прамых кантактах з роднай бокам. 
 
Задача Кангрэсу і грамадства ў цэлым - гэта не проста інтэграцыя нашых суайчыннікаў у нямецкае 
грамадства, а мадэрнізацыя ўзаемаадносін рускамоўнай і беларускай дыяспары, якая пражывае на 
тэрыторыі Баварыі і Германіі, з мясцовым насельніцтвам, уладамі, бізнэсам, працадаўцамі і інвестарамі. 
Прапаганда нашай культуры і мастацтва, гісторыі і традыцый, спорту і адукацыі, навукі і шмат іншага 
сярод мясцовага насельніцтва, каб лепш разумелі нас і больш пра нас ведалі. 
 
Рэспубліка Беларусь, геаграфічна, з'яўляецца самай блізкай краінай да Германіі з усіх краін СНД, ч то 
само па сабе дае рэальнае перавага. Транспартная камунікацыя дазваляе праводзіць, як мага часцей, 
розныя культурна-спартыўныя дыялогі паміж краінамі, грамадска-палітычныя і адукацыйна -
туристические мерапрыемствы. 
Каб аптымізаваць працу, аднавіць ослабнувшие культурныя і іншыя сувязі Кангрэс беларусаў, якія 
пражываюць у Баварыі, прапануе дадзены Канцэпт - праграму супрацоўніцтва і дыялогу «Ад Бярэзіны да 
Дуная» 
 
Праграма ўключае ў сябе шматгранную і актыўную дзейнасць і грунтуецца на Законе РБ "Аб беларусах 
замежжа" і заканадаўстве ФРГ, у сферы дзейнасці грамадскіх арганізацый. 
 
Арганізацыйна Кангрэс беларусаў замежжа будзе ўваходзіць ва ўжо існае і зарэгістраванае баварска-
рускае культурнае таварыства, заснаванае ў ліпені 2010 года суайчыннікамі-выхадцамі з рэспублік былога 
СССР, у тым ліку з рэспублікі Беларусь. 
 



 

 

 
Regensburg 

 

 
Bayerisch-Russischer 
Kulturverein e. V. 
Regensburg 
 
Plato-Wild-Str.17  
93053 Regensburg 
 
Amtsgericht VR 200600 
Eintragungsnummer: 1/ 5.07.2010 
Steuernummer: 244/107/20627 
 

 
        Vorstand: 
1.Vorsitzender 
   Roman Naydich 
2.Vorsitzender 
   Yuriy Naydych 
 
Geschäftsstelle: 
Bayerwaldstr.2A  
93073 Neutraubling 

 
Bankverbindung: 

  Sparkasse Regensburg 
 
  BLZ  :    75050000 
  Konto:   26175349  
  IBAN :   DE  3875050000 
                      0026175349      
  BIC:      BYLADEM 1RBG  
 
 

 
              Kontakt: 
   Tel:      +49 9417501399 
               +49 9401 9529784 
   Fax:     +49 3212 4224362 
   Handy:+4917625660511 
               +4917663072026 
   Skype: rover532 
               nord.111 
   e-mail: br-kulturverein@inbox.ru 
               br-kulturverein@gmx.de  
   Web:    www.br-kulturverein.de 

 

Зменены і дапоўнены Статут грамадства дазваляе весці самастойную працу Кангрэсу беларускіх 
суайчыннікаў, хоць усе гэтыя гады супольнасць і так праводзіла працу з беларускімі грамадзянамі, што 
дастаткова добра відаць на сайце арганізацыі. 
 
Хто мы ёсць на сённяшні дзень: 
 
Афіцыйная грамадская юрыдычная арганізацыя Баварска - Рускае культурнае таварыства, заснаванае 
агульным сходам заснавальнікаў ад 29 мая 2010 года і занесены ў дзяржаўны рэестр VR 200600 
Eintragsnummer 1 von 5.07.2010. 
Мы - першае і адзінае ў Баварыі і Германіі культурнае аб'яднанне Баварыя-СНД 
 
Кім мы будзем у 2020 годзе: 
 
Афіцыйнай грамадскай юрыдычнай арганізацыяй: Баварска-Рускае культурнае таварыства-Кангрэс 
беларускіх суайчыннікаў у Германіі 

Наша дзейнасць: 

- удзел у традыцыйнай грамадскай культурным і спартыўным жыцці Рэгенсбург, Баварыі і Германіі 

- грамадская праца з суайчыннікамі старэйшыя за 45 гадоў для паляпшэння адаптацыі і інтэграцыі ў 
сацыяльнай жыцця Германіі 

- арганізацыя і падтрымка прыватных і дзяржаўных структур у арганізацыі дзіцячых і падлеткавых 
круглагодных (гадовых) школ-лагераў на тэрыторыі Беларусі і Германіі для вывучэння нямецкага і 
беларускай мовы, гісторыі, жыцця і побыту нямецкага і беларускага народаў. 

- арганізацыя ў Рэгенсбургу музычных аглядаў конкурсаў і фестываляў рознай накіраванасці для дзяцей і 
дарослых, для самадзейных калектываў і прафесіяналаў: 

* Арганізацыя дабрачынных канцэртаў у Рэгенсбургу майстроў опернай сцэны, сімфанічных аркестраў, 
народных калектываў песні і танца, калектываў фальклорнай музыкі з Беларусі і іншых краін СНД. 

- арганізацыя наведвання нашымі суайчыннікамі тэатраў, клубаў, феррайнов і іншых спартыўных і 
культурных устаноў горада. 

- арганізацыя сустрэч, абмену вопытам, круглых сталоў, канферэнцый і іншых мерапрыемстваў для 
розных прафесійных груп людзей з Беларусі і Германіі 

- сумесна з баварскімі феррайнами, клубамі і іншымі ўстановамі праводзіць мерапрыемствы па 
азнаямленні з гісторыяй, традыцыямі і звычаямі баварскага народа, а таксама знаёмства з гістарычнымі 
помнікамі, архітэктурай, культурнымі і духоўнымі каштоўнасцямі Баварыі, дэманстрацыя і прапаганда 
беларускай культуры 

- аказанне дапамогі прыватным, дзяржаўным і іншым структурам Беларусі ў арганізацыі і правядзенні 
сумесных дзіцячых праграм на тэрыторыі Рэгенсбург і Баварыі. 

- падтрымка сувязяў з рознымі культурнымі таварыствамі і феррайнами Германіі, аднаўленне 
пабрацімскіх сувязяў паміж гарадамі 
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Выпіска издействующего Статута: 

§ 2 Vereinszweck: 

I. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) 
in der jeweils gültigen Fassung. 

II. Zweck des Vereins ist: 
die Förderung der Jugend- und Altenhilfe 
die Förderung der Familie 
die Förderung von Kunst und Kultur 
die Förderung des Sports 
die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde 
die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe 

die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur — und des 
Völkersverständigungsgedankens 

III. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung kultureller wie sportlicher 
Veranstaltungen, die Betreuung von Jugendlichen sowie älterer Menschen, Vermittlung der bayerischen bzw. 
slawischen Sprachen. 

 
 
Асноўныя палажэнні праграмы «Ад Бярэзіны да Дуная» 
 
1.Созвать сход заснавальнікаў грамадства для змены і дапаўненні існуючага Статута. Ўключыць у Статут 
дзейнасць Кангрэса беларускіх суайчыннікаў у Баварыі на падставе Закона РБ «Аб беларусах замежжа» 
 
2.Созвать і правесці першы двухдзённы Кангрэс беларускіх суайчыннікаў з прыцягненнем беларускіх 
грамадзян, дыпламатаў РБ, прадпрымальнікаў, дзеячаў культуры, музыкаў і іншых запрошаных асоб з 
нямецкага боку. План мерапрыемства прыкладаецца (Дадатак №1) 
 
2.Определить штогадовае свята Дзень суайчынніка за мяжой з правядзеннем дзён беларускай культуры і 
беларускай кірмашу-выставы народнага і мастацкай творчасці, арганізаваць сустрэчы аднакласнікаў, 
аднакурснікаў на беларускай кірмашы ў Германіі ў гэты дзень. Дэманстрацыя паказу беларускіх мадэляў 
адзення, беларускага прадукту ІТД. 
 
3.У бліжэйшы час аднавіць ўзаемаадносіны з нямецкімі гарадамі пабрацімамі беларускіх горад, 
арганізаваўшы ў іх канцэртныя выступленні беларускіх майстроў мастацтваў на дабрачыннай аснове. 
 
4.В 2019 годзе неабходна стварыць інфармацыйны сайт Кангрэса суайчыннікаў з онлайн газетай, 
рэгулярнасць выхаду якой вызначыць мэтамі і задачамі выдання. Газету выпускаць на дзвюх мовах. У 
перспектыве стварыць друкаваны інфармацыйны веснік, а таксама выкарыстоўваць дзеючы часопіс «У 
нас у Баварыі». Выданне павінна выходзіць бясплатным. 
 
5.Восстановить адносіны з беларускім аб'яднаннем «Кінаклуб» і «Беларусьфільмам» для таго, каб 
праводзіць фэсты вулічнага кіно, кінафэсты беларускіх аўтараў, рэжысёраў з нямецкімі субтытрамі, а 
таксама дэманстраваць мульфильмы ў дні школьных канікул. 
 
6. Пры падтрымцы міністэрства культуры і міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь стварыць 
азнаямленчыя онлайн праграмы на нямецкай мове для нямецкіх школ і садоў пра Беларусь. 
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7. Сумесныя спартыўныя спаборніцтвы і абмены, абмены школьнікамі, студэнтамі, прафесійнае 
навучанне высокакваліфікаваных спецыялістаў у Германіі для прадпрыемстваў Беларусі, падрыхтоўка 
выкладчыкаў для беларускіх прафтэхвучылішчаў, тэхнікумаў, буйных прадпрыемстваў і іншая дзейнасць 
Кангрэсу, якая не супярэчыць заканадаўству Беларусі і Германіі. 


