
STATUT  
BIEŁARUSKAHA INSTYTUTU NAVUKI J MASTACTVA Ŭ KANADZE IMIA  

FRANCIŠKA SKARYNY 
(BINiM, CANADA) 

 

 

 
 

 
1. Biełaruski instytut navuki j mastactva ŭ Kanadzie imia Franciška Skaryny (daliej pa            
tekćcie BINiM, Kanada) ź'iaŭliajecca arhanizacyjaj navukoŭcaŭ, piśmieńnikaŭ, mastakoŭ i         
inšych pradstaŭnikoŭ Biełaruskaj kultury ŭ Kanadzie, ab'iadnanych dla raźvićcia Biełaruskich          
daśliedavańniaŭ і kultury z metaj raspaŭsiudžvańnia i prasoŭvańnia takich daśliedavańniaŭ і           
kultury ŭ Biełarusi, Kanadzie i za miažoj. 
 
2. BINiM, Kanada ź'iaŭliajecca niekamiercyjnaj arhanizacyjaj. Dziejnaść siabroŭ BINiM,        
Kanada pavinna hruntavacca na dobraachvotnaj pracy, u toj ža čas jak liubyja prybytki, hranty i               
achviaravańni, atrymanyja dlia BINiM, Kanada, buduć vykarystoŭvacca dlia vykanańnia jaho          
metaŭ i zadač šliacham: 
а)   akazańnia dapamohi navukoŭcam pry daśliedavańni biełaruskich tem; 
б)   akazańnia dapamohi piśmieńnikam i mastakam u ich pracy pa biełaruskaj  tematycy; 
в)   akazańnia dapamohi asobam і kaliektyvam u praviadzieńni biełaruskich imprezaŭ. 
 
3. BINiM, Kanada budzie vykarystoŭvać nastupnyja metady і padychody dlia dasiahnieńnia           
svaich metaŭ: 
а) praviadzieńnie narad і schodaŭ BINiM, Kanada na jakich budzie adbyvacca abmien idejami i              
dośviedam, abmierkavańnie navukovych dakładaŭ, іmprezy, vystavy і h.д. 
б) prezentacyja novych knih і inšych publikacyj, jakija majuć dačynieńnie da Biełaruskaj            
tematyki і źviazanych ź іmі daśliedavańniaŭ. Pryznanyja navukoŭcy (jakija nie ź'iaŭliajucca           
siabrami BINiM, Kanada mohuć pradstaŭlać svaie vysnovy і daśliedavańni, źviazanyja          
niepasredna ź Biełaruśsiu. Apytańni, spravazdačy, ahliady knih pa pytańniach, što ŭjaŭliajuć           
cikavaść, taksama mohuć pradstaŭliacca і abmiarkoŭvacca. 
в) vystupy na radyjo і na teliebačańni, publichnyja vystupy, pradstaŭnictva na naradach іnšych             
navukovych і hramadskich tavarystvaŭ. 
 
I. AFICYJNYJA / PRACOŬNYJA MOVY BINiM, KANADA 



4. U dadatak da aficyjnych movaŭ Kanady, anhelskaj і francuzkaj, biełaruskaja mova            
ź'iaŭliajecca pracoŭnaj movaj dlia siabroŭ BINiM, Kanada. 
 
II. SIABROŬSTVA Ŭ BINiM, KANADA 
 
5. Dziejnaja siabroŭstva pavinna być adkryta: 
а) dlia liuboha vykładčyka, jaki spryjaje praviadzieńniu biełaruskich daśliedavańniaŭ: prafesar,          
vykładčyk, іnstruktar abo daśliedčyk, jaki pracuje ŭ pryznanaj adukacyjnaj abo ŭradavaj           
ustanovie ŭ Kanadzie; 
b) dlia liuboj asoby z dastatkovaj (pryznanaj) adukacyjaj і dośviedam, jakaja spryjaje            
daśliedavańniam u halinie biełaruskaj imihracyі ŭ Kanadu і inšych akademičnych і kylturnych            
prabliem, źviazanych ź Biełaruśsiu; 
v) dlia liuboj asoby z dastatkovaj (pryznanaj) adukacyjaj і dośviedam u vyvučeńni prabliem             
biełaruskaj dyjaspary ŭ Kanadzie, biełaruskaj historyji, litaratury, movy, mastactva, klasyčnaj i           
narodnaj muzyki; 
h) dlia liuboj asoby z dośviedam pracy ŭ halinie biełaruskaha teatra, vyjaŭlienčaha mastactva i              
ramieśnickaha majsterstva, a taksama ŭ inšuch navukovych і kulturnych mierapryjemstvach,          
źviazanych ź Biełaruśsiu; 
d) dlia hanarovaha presidenta, jaki moža być abrany na Ahulnym schodzie na 3-hadovy termin; 
е) kožny siabra instytutu moža padać u adstaŭku, vykazaŭšy svajo žadańnie ŭ piśmie da              
navukovaha sakratara ci skarbnika, albo niepasredna na Ahulnym schodzie; 
ž) dziejnyja siabry abaviazany placić štohadovyja siabroŭskija składki ŭ vyznačany termin; 
z) prava hołasu majuć usie dziejnyja siabry і hanarovyja siabry. 
 
6. Dlia studentaŭ vyšejšych navučalnych ustanoŭ, jakija majuć namer pracavać ŭ sfery            
biełaruskaj imihracyі ŭ Kanadu, historyji, kultury, mastactva, litaratury, movy, і inšych           
akademičnych і kylturnych prabliem, źviazanych ź Biełaruśsiu, pavinna być adkryta          
asacyjatyŭnaje siabroŭstva. 
 
7. Kiraŭnictva BINiM, Kanada moža prypynić pravy liuboha siabra pa vidavočnaj pryčynie da             
nastupnaha Ahulnaha schodu BINiM, Kanada, na jakim prostaj bolšaściu halasoŭ budzie           
vyryšacca pytańnie pra pazbaŭlieńnie ci adnaŭlieńnie siabroŭstva. 
 
III. AHULNY SCHOD І ŬPRAVA BINiM, KANADA  
 
8. Ahulny schod pavinien sklikacca prynamsi adzin raz u try hady і ŭkliučać ŭ siabie abrańnie                
Ŭpravy. 
 
9. Ŭprava BINiM, Kanada ź'iaŭliajecca kirujučym  і vykanaŭčym orhanam і składajecca z: 
a) staršyni, abranaha na Ahulnym schodzie, jaki dakladaje siabram instytuta ab svajoj dzejnaści             
pa menšaj miery adzin raz u try hady abo na prośbu prostaj bolšaści; 
b) namieśnika (padpravazdačny staršyni і siabram instytuta); 
v) navukovaha sakratara; 
h) skarbnika (navukovy sakratar і skarbnik padpravazdačnyja staršyni і vystupajuć u jakaści            
rehistrataraŭ BINiM, Kanada); 



d) minułych staršyń BINiM, Kanada. 
е) staršyń rabočych hrup: 
1. staršynia akademičnaj hrupy (adkazny za arhanizacyju i ŭdzieł BINiM, Kanada ŭ navukovych             
kanferencyjach, kanhresach i inšych mierapryjemstvach u Kanadzie i za miažoj). 
2. staršyńia hrupy piśmieńnikaŭ i paetaŭ (adkazny za arhanizacyju prezentacyj knih prozy і             
paezii, a taksama ich čytańniaŭ i abmierkavańniaŭ). 
3. staršynia hrupy kliasyčnaj muzyki і falkłornaha mastactva.  
4. staršynia hrupy vyjaŭlienčaha mastactva і ramieśnickaha majsterstva. 
 
10. Kvorum Ahulnaha schodu pavinien ukliučać palovu ŭsich siabroŭ instytutu, prysutnych           
asabista abo praz eliektronnyja srodki masavaj infarmacyji, albo praz davieranaćci. Dziejnamu           
siabru, jaki asabista prysutničaje na schodzie, pry hałasavańni dazvaliajecca mieć nia bolš za             
adzin hołas pa daveiranaści. 
 
11. U suviazi sa ź'iaŭlieńniem vakansii ŭ kiraŭnictvie ŭ vyniku śmierci, adstaŭki, vykliučeńnia z              
instytutu abo niazdolnaćci dziejničać, jana pavinna być zapoŭniena jak maha chutčej ź liku             
siabroŭ BINiM, Kanada, na prapanovy staršyńi abo Ŭpravy instytutu da nastupnaha Ahulnaha            
schodu. 
 
12. Namieśnik staršyńi budzie dziejničać u jakaści staršyńi ŭ vypadku, kali staršynia            
niedziejazdolny і bolš nia ŭ stanie vykonvać svajie abaviazki. 
                       
13. Narady kiraŭnictva BINiM, Kanada, mohuć być sklikanyja ŭ liuby čas staršynioj і/abo             
vučonym sakratarom і skarbnikam. 
 
14. U vupadku, kali z-za vialikaj adliehłaści niemetazhodna pravodzić takija narady praz            
asabistuju prysutnaść, jany mohuć pravodzicca pa pošcie, pa elektronnaj pošcie abo z dapamohaj             
eliektronnych srodkaŭ masavaj infarmacyji. Rašeńni і halasavańni mohuć prymacca і          
pravodzicca ŭ elierktronnym vuhliadzie. 
 
15. Staršynia, navukovy sakratar і skarbnik upaŭnavažanyja prymać rašeńni pa usich biahučych            
pytańniach. 
 
16. Kožny staršynia pracoŭnaj hrupy pavinien pradstaŭliać asobny dakład na Ahulnym schodzie            
kožnyja try hady abo padać źviestki staršyni іnstytutu.  
 
17. Pa ŭsich pytańniach, jakija kankretna nie achoplienyja palažeńniami Statutu, staršynia,           
sakratar і skarbnik pa ŭzhadnieńni z siabrami ŭpravy mohuć prymać časovyja rašeńni і             
dziejničać pa ich da nastupnaha pasieǆańnia BINiM, Kanada; siabry instytutu pavinny być            
painfarmavanyja pa elektronnaj pošcie ab takich dziejań'jach. 
 
18. Dla ŭniasieńnia źmienaŭ u Statut patrebna mieć halasy dźviuch tracinaŭ siabroŭ, jakija             
prysutničajuć na schodzie asabista abo praz elektronnyja srodki masavaj infarmacyji, альбо праз            
даверанасьці. Dziejnamu siabru, jaki asabista prysutničaje na schodzie, pry hałasavańni          
dazvaliajecca mieć nia bolš za adzin hołas pa daveiranaści. 



 
DACHODY І RASCHODY 
 
19. Prybytak pavinien składacca z:  
а) siabroŭskich składak; 
b) prybytkaŭ ad kancertaŭ, vystavaŭ і h.d.; 
c) prybytkaŭ ad prodažu publikacyjaŭ; 
d) hrantaŭ і achviaravańniaŭ ad dziaržaŭnych і pryvatnych ustanoŭ і ad pryvatnych asobaŭ. 
 
20. Dziejnyja siabry abaviazany placić štohadovyja siabroŭskija składki ŭ pamiery $30 da            
pieršaha kastryčnika kožnaha hoda abo na prośby skarbnika. Hanarovy staršynia і hanarovyja            
siabry vyzvaliajucca ad vypłaty siabroŭskich składak. 
 
21. Siabroŭstva anuliujecca pry neapłacie składak za dva hady biez pavažnaj pryčyny paślia             
dvuch piśmovych napaminaŭ, z aŭtamatychnym adnaŭlieńniem pry apłacie zapazyčanaści. 
 
 
Statut BINiM, Kanada byŭ zaćvierdžany na Ahulnym schodzie 2 vieraśnia 2017 hoda ŭ Taronta. 

 
 
 
 
 
 
 
 


