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Пра ідэю Індэкса
Водле рэкамендацый Рады BISS і пасля перамоваў з пар-

тнёрамі, увесну 2020 года нашай камандай было прынята 
рашэнне ініцыяваць шасцімесячны маніторынг працэсаў у сфе-
ры нацыянальнай ідэнтычнасці. У выніку паўсталі два выпускі 
«Індэкса індэнтычнасці»: першы — за жнівень-верасень-ка-
стрычнік 2020 года, другі — за лістапад-снежань 2020 года і 
студзень 2021 года.

Мэта Індэкса — садзейнічаць аб’ектывізаванаму разуменню 
змен у беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, выяўляць тэн-
дэнцыі і фармуляваць прагнозы іх далейшага развіцця. Няцяж-
ка здагадацца, што такога тыпу прадпрыняцце ўяўляе з сябе 
сур’ёзны метадалагічны выклік. Па-першае, складана адме-
жаваць падзеі і выказванні рэлевантныя для нац-ідэнтычнасці 
ад нерэлевантных. Па-другое, нават пры ўмове адмежавання 
гэтай сферы застаецца рызыка, што некаторыя з’явы могуць 
застануцца па-за ўвагай з-за эфекту даступнасці (сітуацыя, 
калі пад увагу даследніка трапляе медыйна гучнае выказванне 
або падзея, а тое, што не займела медыйнай агалоскі, можа 
застацца незаўважаным). Яшчэ адзін выклік – па-трэцяе – гэта 
квантыфікацыя працэсаў, то бок пераклад падзеяў або выка-
званняў на мову колькасных паказнікаў.

Такім чынам, два першыя выпускі Індэкса мы трактуем як 
пілотныя. Мы перакананы, што ўжо на гэтым этапе яны будуць 
мець пазнавальную вартасць, але разам з гэтым усведамляем 

імавернасць некаторых метадалагічных заганаў. У ходзе рэалі-
зацыі даследавання, як правіла, ёсць магчымасць пабачыць, як 
працуе аналітычны інструментарый і ў якім напрамку яго трэба 
ўдасканальваць. Гэта мы і спадзяемся рабіць на далейшых эта-
пах маніторынгу працэсаў у абшары ідэнтычнасці.

З поўнай метадалогіяй Індэкса можна азнаёміцца ў 
Appendix. Таксама даступная табліца з кантэнт-адзінкамі друго-
га выпуску Індэкса і прыпісанымі ім колькаснымі вартасцямі.

Аўтар канцэпцыі і каардынатар Індэкса – Вадзім Мажэйка. 
Экспертныя адзнакі з’явам, датычным ідэнтычнасці, выстаўлялі 
Вадзім Мажэйка і Андрэй Расінскі. Зборам першасных дадзе-
ных займаліся Анастасія Ю’рева і Якуб Дынько.

Пётр Рудкоўскі,  
дырэктар BISS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E6wZ29h8lN8VKFv85qnBL5NRrCWUK7ARnh4Zt-I5_xE/edit?usp=sharing
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Рэзюмэ
Агулам унёсак грамадскіх актораў ва ўмацаванне ідэнтыч-

насці склаў 65%;

У найбольш заўважных дзеяннях дзяржавы на карысць 
ідэнтычнасці пануе этнаграфічнасць і рэгіянальнасць, пра-
соўваецца наратыў грамадзянскай пасіўнасці. Прасоўваючы 
наратыў пра «фашысцкасць» бела-чырвона-белага сцяга, дзяр-
жаўная газета фактычна паўтарае на свой лад наратывы нацы-
янал-сацыялістычнай прапаганды;

Грамадства працягвае рэфлексію над падзеямі лета 2020 
года, уключаючы нацыясцвярджальныя выказванні знакамітых 
асобаў і мастацкую рэфлексію. Сярод грамадскіх дзеячаў ёсць 
тыя, хто падтрымлівае дзяржаўны наратыў пра «фашысцкасць» 
бела-чырвона-белага сцяга;

У цяперашніх палітычных умовах бізнес насцярожана 
ставіцца да ініцыятываў, звязаных з ідэнтычнасцю, і фактычна 
пазбягае такой актыўнасці.
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Унёсак у ідэнтычнасць  
усіх актораў знізіўся

Па выніках маніторынгу за лістапад 2020 – студзень 2021 
агульны Індэкс ідэнтычнасці склаў 245 балаў. Дзяржаўны ўнё-
сак — 75 балаў, унёсак бізнесу — 11 балаў, а грамадскі ўнё-
сак — 159 балаў. Такім чынам, доля грамадства склала 65% — 
гл. графікі 1 і 2.

Ва ўсіх актораў унёсак у ідэнтычнасць знізіўся ў параўнанні з 
мінулым перыядам Індэкса (жнівень – кастрычнік 2020). Дзяр-
жаўны ўнёсаў знізіўся на дзве траціны (са 183 балаў да 75), гра-
мадскі – у восем разоў (з 1259 балаў за 159), бізнесу – у пяць 
разоў (з 51 бала да 11). Агульны Індэкс знізіўся ў 6 разоў (з 1493 
балаў да 245).

Зніжэнне індэксаў асобных актораў звязана са спецыфічнымі 
фактарамі (напрыклад, актывізацыя прапаганды супраць нацы-
янальных сімвалаў зніжае дзяржаўны індэкс). Аднак агульнае 
зніжэнне ў першую чаргу абумоўлена надзвычайна высокай 
базай для параўнання. Уздым актыўнасці ў жніўні 2020 года – 
незвычайнае становішча для Беларусі (як і для любой краіны), і 
таму фактычна можна казаць не пра зніжэнне актыўнасці, а пра 
вяртанне яе ў каляіну, бліжэйшую да звычайнага часу.

Прапорцыі рэлевантных для нац-ідэнтычнасці з’яў 
у паасобных абшарах. Лістапад 2020 – студзень 2021

Прапорцыі балаў для паасобных абшараў 
Лістапад 2020 – студзень 2021
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Дзяржава: ад этнаграфіі да фашызму
За абазначаны перыяд было зафіксавана 54 рэлевантных 

для нац-ідэнтычнасці дзеянняў прадстаўнікоў дзяржавы. 36 з іх 
атрымалі станоўчую ацэнку, 18 — адмоўную. Выніковы бал — 
«75». Найвышэйшы  бал («18») атрымаў афіцыйны пераклад 
Працоўнага кодэкса на беларускую мову. Найніжэйшы бал  
(«-14») атрымаў прапагандысцкі артыкул «Ползучая героиза-
ция нацизма: бчб-активисты больны коричневой чумой», на-
друкаваны ў СБ. Беларусь сегодня.

У найбольш заўважных дзеяннях дзяржавы на карысць ідэн-
тычнасці пануе этнаграфічнасць. Найбольшыя станоўчыя балы 
збольшага атрымалі падзеі, дзе на беларускасць глядзець зда-
лёк – альбо геаграфічна (дні беларускай культуры ў Эстоніі), 
альбо часава (перапахаванне Змітрака Бядулі, успаміны да 
90-годдзя Уладзіміра Караткевіча, 120-годдзе кампазітара 
Пукста і 115-годдзе пісьменніка Яны Скрыгана).

Як і ў мінулы перыяд, назіраецца заўважная рэгіянальнасць, 
калі дзяржаўныя медыя ахвотна асвятляюць афіцыйныя падзеі 
ў рэгіёнах (Чашнікі, Ляхавічы, Драгічын), ігнаруючы агульнана-
цыянальны кантэкст. Гэты наратыў спалучаецца з наратывам 
грамадзянскай пасіўнасці, які прасоўваецца нават праз тыя 
матэрыялы, якія агулам атрымліваюць пазітыўныя адзнакі што 
да ідэнтычнасці. Так, напрыклад, ва ўспамінах пра Змітрака 
Бядулю адзначаецца, што ён «вельмі любіў родны край. Шмат 
разоў прыязджаў у вёску Пасадзец, дзе нарадзіўся і вырас» – 
быццам любоў грамадскага дзеяча, пісьменніка і пераклад-

чыка да айчыны найбольш яскрава выяўляецца ў тым, што ён 
шмат разоў прыязджае ў вёску. Разам з тым, з біяграфіі Змітра-
ка Бядулі ў тым жа артыкуле выключаны той факт, што ён пры-
маў удзел у Першым Усебеларускім з’ездзе. Тое ж тычацца і 
іншых культурніцкіх дзеячаў, са згадак пра якіх у дзяржаўнай 
прэсе фактычна вынікае, што «мастацтва па-за палітыкай».

Наратыў аб тым, што бела-чырвона-белы сцяг ёсць 
«фашысцкім», які быў заўважаны і ў ранейшы перыяд, цяпер 
быў працягнуты і развіты. У шматлікіх публікацыях пра калаба-
рантаў у часы вайны (у першую чаргу ў СБ. Беларусь сегодня) 
акцэнт робіцца на тым, каб як мага болей прадэманстраваць іх 
сувязь з бела-чырвона-белай сімволікай і цяперашнім апанен-
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тамі ўлады. Адзін і той жа наратыў прасоўваецца з дапамогай 
розных фарматаў: інтэрв’ю гісторыкаў і круглыя сталы экспер-
таў, ілюстрацыі з архіваў і «лісты чытачоў». Прысутнічаюць 
карыкатуры, дзя бел-чырвона-белы сцяг літаральна аб’яд-
ноўвае Адольфа Гітлера і Святлану Ціханоўскую. У артыкуле 
пра Саюз беларускай моладзі дата абвяшчэння БНР прыпадаб-
няецца дню нараджэння Гітлера, а вокліч «Жыве Беларусь!» – 
нямецкаму «Хайль Гітлер!». Матэрыял дзяржаўнай газеты не 
спрабуе выкрыць нацыянал-сацыялістычную прапаганду, а 
фактычна паўтарае той жа наратыў на свой лад. Калі акупа-
цыйныя ўлады ў 1940-я спрабавалі злучыць беларускую нацы-
янальную сімболіку з гітлераўскай для прыцягнення мясцовых 
жыхароў да супрацы, то праз 80 гадоў прапаганда выкары-
стоўвае гэта ж спалучэнне для ачарнення сваіх апанентаў. Хоць 
гэта аднолькавыя маніпуляцыі, і бел-чырвона-белы сцяг не быў 
звязаны з фашызмам ні тады, ні цяпер. 

Грамадства: рэфлексія над падзеямі 
мінулых месяцаў

За маніторынгавы перыяд зафіксавана 21 рэлевантная для 
нац-ідэнтычнасці кантэнт-адзінка ў грамадскім абшары. З іх 20 
былі ацэнены як станоўчыя, 1 — адмоўная. Выніковы бал — 
«159». Самы высокі бал («18») атрымала навіна пра тое, што 
Святлана Алексіевіч збірае матэрыялы – гісторыі герояў – для кні-
гі пра актуальныя падзеі ў Беларусі. Адзіны адмоўны бал («-7») 
атрымаў зварот грамадзян у Генпракуратуру з заявай аб неабход-
насці забароны бчб-сімволікі і прызнанні яе экстрэмісцкай.

Асноўнае месца заняла рэфлексія над падзеямі мінулых 
месяцаў. Так, працягваюцца публічныя экспрэсівы нацы-
я-сцвярджальнага характару з боку знакамітых асобаў: «Бело-
русский народ смелый, решительный, отчаянный, с чувством 
достоинства», «Нация уже сформировалась — посмотри-
те, как люди помогают друг другу, словно большая семья», 
«выраз «беларус беларусу беларус» пачаў атрымліваць 
пазітыўную афарбоўку», «Беларусь изменилась. Уже. Прошла 
сложный путь формирования нации и осознания ценности 
независимости».

З ідэнтычнасцю таксама былі звязаны мастацкія падзеі – як 
прэзентацыя новага альбома «Вольнага хора», альбо выстава 
мастачкі Валянціны Шоба «Жыве Беларусь!» у бела-чырвоных 
колерах у Цэнтры гарадскога жыцця Гродна.

Адзіная грамадская падзея, якая атрымала адмоўны бал 
што да ідэнтычнасці – зварот грамадзян у Генпракуратуру з 
заявай аб неабходнасці забароны бчб-сімволікі і прызнанні 
яе экстрэмісцкай. Гэта цалкам укладаецца ў рэчышча «лістоў 
чытачоў», калі пад выглядам пазіцыі грамадства прасоўваецца 
наратыў дзяржаўнай прапаганды. Разам з тым, у «лістах чыта-
чоў» прадстаўленыя нікому невядомыя імёны, і нават немагчы-
ма сцвярджаць упэўнена, існуюць такія людзі ці не. У гэтым жа 
выпадку ініцыятыўную групу прадстаўляе кіраўнік арганізацыі 
«Казачы Спас» Пётр Шапко, які акрамя барацьбы з бчб-сцягам 
падтрымлівае рускі свет, змагаецца супраць гомасэксуальнасці 
і прыняцця закона аб хатнім гвалце.
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Бізнес: насцярожанасць  
да новых ініцыятываў

У абшары бізнесу была зафіксавана адна рэлевантная для 
ідэнтычнасці кантэнт-адзінка, якая атрымала станоўчы бал 
«11»: «У Оршы малююць мурал Уладзіміра Караткевіча — па 
ініцыятыве мецэната Андрэя Балабіна».

Балабін – старшыня рады акцыянераў ЗАТ «ПАЦIО» (сетка 
крамаў «5 элемент»), №68 у топе паспяховых і ўплывовых біз-
несоўцаў Беларусі-2019. Балабін паходзіць з Оршы, і ўклада-
ецца ва ўшанаванне памяці свайго земляка Караткевіча даўно. 
Так, яшчэ ў 2018 годзе ён набыў дом, дзе жыў і пісаў Карат-
кевіч, каб стварыць там музей. Такім чынам, ініцыятыва з мура-
лам – лагічны працяг сістэмнай працы, якая пачалася даўно, а 
не новая ініцыятыва ва ўмовах 2020-2021 года.

Як і пазначалася ў першым выпуску «Індэкса ідэнтычнасці», 
у цяперашніх палітычных умовах бізнес насцярожана ставіцца 
да ініцыятываў, звязаных з ідэнтычнасцю, і фактычна пазбягае 
такой актыўнасці.

Appendix: 
Метадалогія 
Індэкса

Метадалогія распрацавана  
Вадзімам Мажэйкам

Базавыя паняцці і прадпасылкі
 
Нацыянальная ідэнтычнасць — гэта сукупнасць уяўленняў 

пра ўласную супольнасць, якая спаўняе прынамсі адну з дзвюх 
умоў:

(а) яна аб’яднаная дзяржаўна-тэрытарыяльнымі межамі;
(б) аб’яднаная моўна-культурнымі межамі.

Беларусь з’яўляецца супольнасцю, якая як мінімум спаў-
няе ўмову (а), то бок, існуе ў свеце група людзей, якіх яднае 
пражыванне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (РБ) або/і быццё 
грамадзянінам РБ.

 
Супольнасці, якія спаўняюць як мінімум адну з прадстаўле-

ных вышэй умоў будзем называць «нацыянальнымі супольнас-
цямі».
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 Уяўленні пра ўласную нацыянальную супольнасць могуць 
быць трывалымі або эфемернымі, кагерэнтнымі або супярэчлі-
вымі, ізаляванымі або шырока камунікавальнымі, замкнёнымі 
або адкрытымі на перагляд (развіццё). Трываласці, кагерэнтна-
сці і камунікавальнасці і адкрытасці ўяўленняў спрыяюць сім-
валы, наратывы, цырымоніі і падзеі.

 
Выразы «моцная нацыянальная ідэнтычнасць» vs «слабая 

нацыянальная ідэнтынасць» часта ўжываюцца інтуітыўна і сіту-
ацыйна, але іх можна аперацыяналізаваць наступным чынам:

 
Моцная нацыянальная ідэнтычнасць — сукупнасць шырока 

распаўсюджаных унутры нацыянальнай супольнасці ўяўленняў 
пра ўласную супольнасць, такіх, што яны з’яўляюцца трыва-
лымі, кагерэнтнымі, камунікавальнымі і адкрытымі.

 
Слабая нацыянальная ідэнтычнасць характарызуецца тым, 

што ўнутры нацыянальнай супольнасці пераважаюць эфемер-
ныя, супярэчлівыя, ізаляваныя і замкнёныя ўяўленні пра сваю 
супольнасць.

 
Гэты канстатацыі дазваляюць сфармуляваць «нарматыўную 

мадэль беларускай ідэнтычнасці», якая і лягла ў аснове 
ацэньвання з’яў з гледзішча спрыяння/неспрыяння ўмацаван-
ню нацыянальнай ідэнтычнасці.

Нарматыўная мадэль  
беларускай ідэнтычнасці

 
З пункту гледжання трываласці, кагерэнтнасці, камунікаваль-

насці і адкрытасці ўяўленняў пра нацыянальную супольнасць 
аптымальнай з’яўляецца такая мадэль беларускай нацыяналь-
най ідэнтычнасці, якая змяшчае ў сабе наступныя элементы:

(а) успрыманне беларускай мовы як фактара адметнасці;
(б) акцэнт на культурную самабытнасць і палітычны патэн-

цыял беларускага народа і звязаны з гэтым імператыў абароны 
і развівання нацыянальна-культурнага і палітычнага суверэнітэ-
ту і тэрытарыяльнай цэльнасці Беларусі;

(в) акцэптацыя бела-чырвона-белага сцягу і гербу «Пагоня» ў 
якасці нацыя-сцвярджальных;

(г) падтрымліванне гістарычнага наратыву пра станаўленне і 
развіццё беларускай нацыі, такога, якое дае магчымасць максі-
мальна ўлічыць устаноўленыя гістарычныя факты;

(д) прыхільнасць да лакальнай ідэнтычнасці як элементу 
агульнанацыянальнай.

Тры абшары маніторынгу
Маніторынгам мы ахапілі тры наступныя абшары:

Дзяржава — актыўнасць дзяржаўных органаў і іх прад-
стаўнікоў;
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Грамадства — актыўнасць недзяржаўных арганізацый і 
паасобных грамадзян (зарэгістраваныя і незарэгістраваныя 
арганізацыі, цэрквы, грамадска-палітычныя актывісты, партыі і 
рухі, etc.);

Бізнес — актыўнасць камерцыйных установаў (ад вялікіх 
холдынгаў да індывідуальных прадпрымальнікаў).

Сукупнасць балаў па кожным з трох абшараў складае агуль-
ны Індэкс ідэнтычнасці.

 

Медыйная  
апасродкаванасць

З практычных прычынаў мы абмяжоўваемся падзеямі і вы-
казваннямі, інфармацыя пра якія трапляе ў сродкі масавай 
інфармацыі. У якасці крыніцаў мы абралі пяць наступных ме-
дыя-крыніц:

	 БелТА (https://www.belta.by/);
	 TUT.by (https://www.tut.by/);
	 Радыё Свабода (https://www.svaboda.org/);
	Наша Ніва (https://nashaniva.by/);
	СБ. Беларусь сегодня (https://www.sb.by/).

Тэхналогія маніторынгу
Па выніках маніторынгу медыя падзеі альбо заявы, звяза-

ныя з ідэнтычнасцю, уносяцца ў агульную табліцу. Гэта можа 
быць копія загалоўку альбо кароткі паясняльны каментар. Да 
кожнай падзеі альбо заявы дадаецца гіперлінк на матэрыял у 
медыя. У залежнасці ад таго, хто з’яўляецца акторам, выкары-
тоўваецца адпаведны аркуш табліцы – «Дзяржава», «Грамад-
ства», «Бізнес».

Кожная з’ява атрымлівае пачатковы бал (ад «1» да «10»), які 
адлюстроўвае яе значнасць для ідэнтычнасці. Бал можа быць 
станоўчым альбо адмоўным, у адпаведнасці з нарматыўнай 
мадэллю. У вывядзенні квантыфікаванай ацэнкі ўдзельнічаю-
ць два эксперты: кожны з іх незалежна ад другога выстаўляе 
бал. Калі балы значна разыходзяцца, эксперты абмяркоўваюць 
сітуацыі і імнуцца сфармуляваць агульную пазіцыю. Калі гэта 
немагчыма, запрашаюць трэцяга эксперта для вывядзення як 
мага больш адэкватнай ацэнкі.

Да пачатковага балу дадаюцца іншыя колькасныя вартасці, 
у залежнасці ад таго, ці гэта выказванне ці падзея; у выпадку 
выказванняў — хто быў адрасантам і якая была аўдыторыя; у 
абодвух выпадках — які быў памер і трываласць з’явы. Такім 
чынам, уводзім наступныя каэфіцыенты:

	1х — заявы;
	2х — падзеі;
	3х (у выключых выпадках) —з’явы, якія маюць ка-

ласальны эфект і/альбо бяспрыкладныя ў гісторыі.

https://www.belta.by/
https://www.tut.by/
https://www.svaboda.org/
https://nashaniva.by/
https://www.sb.by/
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У залежнасці ад таго, хто з’яўляецца ініцыятарам падзеі аль-
бо аўтарам заявы:

	2х — топ-кіраўнік інстытуцыі ўнутры дадзенай 
сферы;
	1,5х — прадстаўнік вышэйшага эшалону інстыту-

цыяў ўнутры дадзенай сферы;
	1х — прадстаўнік сярэдняга звяна інстытуцыі ўну-

тры дадзенай сферы.

У плане аўдыторыі дадатковыя колькасныя вартасці пры-
пісваюцца водле наступнага парадку:

	2х — калі інфармацыя пра з’яву набірае нетыпова 
высокую колькасць праглядаў або заява робіцца га-
лоўнай тэмай дня альбо тыдня;
	1,5х — калі колькасць праглядаў відавочна больш 

за сярэдне-чаканую, а інфармацыя актыўна абмяр-
коўваецца па-за дадзеным СМІ акторамі;
	1х — тыповая колькасць праглядаў для такога 

тыпу матэрыялаў.

У плане памеру з’явы дадатковыя вартасці прыпісваюцца 
водле наступных прынцыпаў: 

	1х — падзеі лакальныя, альбо якія маюць абме-
жаваны ўплыў (напрыклад, выстава ў мясцовым музеі), 
а таксама заявы мімаходзь сярод іншы тэзаў (напры-
клад, каб адзначыць важнасць беларускай мовы «ся-
род іншага»);
	2х — значныя, агульнанацыянальныя падзеі (на-

прыклад, святкаванне БНР-100), альбо заявы, дзе тэма 

ідэнтычнасці займае цэнтральнае месца (напрыклад, 
«Марзалюк: Беларуская мова, як і дзяржаўнасць, буду-
ць існаваць аж да прышэсця Хрыста»);
	3х — калі адбываецца пералом трэнду.

У плане ўстойлівасці дадатковыя вартасці прыпісваюцца 
водле наступнага парадку:

	1х — калі адбываецца аднаразовая падзея, без 
заўважальнага працягу;
	2х — калі з’ява мае рэплікатыўны характар або 

імаверна будзе мець адкладзены эфект, напрыклад, 
змены ў новым выданні падручніка, альбо заява з абя-
цаннем канкрэтных намерах будучых дзеянняў);
	3х — калі з’ява мае перфарматыўны характар ха-

рактар (змены ў заканадаўства альбо ў карпаратыўную 
палітыку).

Выніковы бал вызначаецца аўтаматычна праз памнажэнне 
сярэдняга асноўнага бала на ўсе каэфіцэнты.
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Каманда Індэкса 
Вадзім Мажэйка — аналітык BISS, кандыдат 

(PhD) культуралогіі. Аўтар канцэпцыі Індэкса 
ідэнтычнасці і каардынатар праекта. Даслед-
чыя інтарэсы: мяккая беларусізацыя, культур-
ная дыпламатыя, дзяржаўнае кіраванне.

Андрэй Расінскі — запрошаны эксперт BISS, 
культуролаг, кінакрытык.

Анастасія Юр’ева — асацыяваны аналітык 
BISS, магістр эканомікі. Сфера навуковых 
інтарэсаў: рынак інавацыйнай прадукцыі, 
эўразійскiя i еўрапейскія інтэграцыйныя прац-
эсы, крос-культурныя даследаванні.

Пра BISS
Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў (BISS) – гэта 

беларускі think tank, які быў заснаваны ў 2007 годзе групай вы-
бітных навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў. Асноўная яго місія — 
вывучэнне грамадска-палітычных працэсаў з гледзішча іх доў-
гатэрміновага (стратэгічнага) значэння, а таксама прасоўванне 
ў Беларусі этасу адкрытага грамадства.

 
На дадзены момант, апроч  Індэкса Ідэнтычнасці інстытут 

вывучае сцэнарыі палітычных трансфармацый у постэлекта-
ральны перыяд і каштоўнасныя трансфармацыі, рэгулярна лад-
зіць дыскусіі ў Экспертна-аналітычным клубе, ладзіць трэнінгі 
па крытычным мысленні і аналізуе бягучыя палітычныя падзеі.

Якуб Дынько — практыкант BISS. Сфера на-
вуковых зацікаўленняў: сацыялогія камуніка-
цыі. 


