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распространению и внедрению дифференцированной модели оплаты за используемую 
электроэнергию в массы, которая (идея + «площадка») столь эффективно сегодня ис-
пользуют в публичной дипломатии. 

Не менее актуален и тезис о меметике (меметической инженерии) как одном 
из элементов процесса социализации, использовании новейших информационно-
коммуникационных возможностей для внедрения в общественное сознание 
определенно-заданной ценностной системы. Пионерами здесь стали США, которые в 
начале 1970-х гг. прошлого века первыми начали активно применять и совершенство-
вать инструментарий публичной дипломатии для формирования положительного имид-
жа своей страны и своих базовых ценностей в мире. В условиях активно глобализиру-
ющихся мировых процессов весьма важным было зафиксироваться на стратегически 
важном направлении борьбы за умы людей. Сегодня с достаточной степенью уверенно-
сти можно говорить, что катализирующим центром данного процесса стало Агентство 
по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США DARPA, в 
недрах которого более сорока лет назад родился интернет и в течение всего этого вре-
мени разрабатывались и продолжают разрабатываться многие актуальные программы.
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Важным крокам у рэалізацыі сучаснай дыяспаральнай палітыкі нашай дзяржа-
вы стала стварэнне Кансультатыўнага савета па справах беларусаў замежжа пры 
Міністэрстве культуры першае паседжанне якога адбылося 25 чэрвеня 2010 г. 

На працягу доўгага часу для прадстаўнікоў беларускай дыяспары ці не адзінай маг-
чымасцю сабрацца разам і абмеркаваць існуючыя праблемы, намеціць шляхі іх суполь-
нага вырашэння з’яўляліся З’езды беларусаў свету, якія з 1993 г. прайшлі пяць разоў. 
Невыпадкова, менавіта з мэтай паляпшэння каардынацыі сувязей і аказання дапамогі 
з боку дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь грамадскім арганізацыям беларусаў 
замежжа быў створаны Кансультатыўны савет па справах беларусаў замежжа пры 
Міністэрстве культуры краіны. Узначаліў Савет Павел Латушка — Міністр культуры 
Рэспублікі Беларусь, былы пасол Беларусі ў Польшчы; намеснікам старшыні Савета 
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стаў Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Леанід Гуляка. У склад Савета 
ўвайшлі прадстаўнікі міністэрстваў культуры, замежных спраў, адукацыі, інфармацыі, 
спорту і турызму, ўнутраных спраў, грамадскіх аб’яднанняў Рэспублікі Беларусь, а так-
сама кіраўнікі вядучых грамадскіх аб’яднанняў беларусаў з Польшчы, Латвіі, Літвы, 
Малдовы, Расіі, Украіны і Эстоніі. Трэба адзначыць, што геаграфія Кансультатыўнага 
савета пашыраецца, і ў 2012 г. ў склад Савета ўведзены новыя члены — з Аргентыны, 
Рэспублікі Казахстан і Аўстраліі.

Падтрымка суайчыннікаў за мяжой, развіццё ўзаемакарысных сувязей з 
імі з’яўляюцца прыярытэтнымі мэтамі дзяржаўнай дыяспаральнай палітыкі і 
знешнепалітычнай стратэгіі нашай краіны. Так, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Аляк-
сандр Лукашэнка адзначаў: «…Беларуская дыяспара павінна адчуваць сваю датычнасць 
да падзей, што адбываюцца ў краіне, і мы мусім праявіць свой клопат аб суайчынніках, 
якія апынуліся за мяжой». 

Дзейнасць Савета рэгулюецца Палажэннем аб Кансультатыўным савеце па спра-
вах беларусаў замежжа, зацвержданым Загадам Міністра культуры Рэспублікі Беларусь 
ад 19 лістада 2010 г. Згодна з ім, асноўнымі задачамі дзейнасці Кансультатыўнага саве-
та з’яўляюцца:

— казанне беларусам замежжа практычнай дапамогі ў захаванні і развіцці 
нацыянальна-культурнай самабытнасці;

— каардынацыя дзеянняў грамадскіх аб'яднанняў беларусаў замежжа ў рэалізацыі 
імі грамадзянскіх, сацыяльна-культурных і іншых правоў з улікам норм міжнароднага 
права і заканадаўства дзяржаў грамадзянскай прыналежнасці членаў грамадскіх 
аб'яднанняў беларусаў замежжа, пастаяннага месца пражывання беларусаў за мяжой;

— аказанне садзейнічання ў развіцці ўзаемавыгаднага эканамічнага супрацоўніцтва 
грамадскіх аб'яднанняў і суб'ектаў гаспадарання краін пражывання беларусаў замежжа 
з грамадскімі аб'яднаннямі і суб'ектамі гаспадарання Рэспублікі Беларусь і інш.

Згодна Палажэнню Савет праводзіць свае пасяджэнні па меры неабходнасці, 
але не радзей аднаго раза ў год, на якіх абмяркоўваюцца найбольш важныя пытанні 
ўзаемадзяння і аказання канкрэтнай дапамогі з боку дзяржаўных органаў Рэспублікі Бе-
ларусь грамадскім арганізацыям беларусаў замежжа. Так, пад час апошняга паседжан-
ня Савета, якое адбылося 2 чэрвеня 2012 г. у горадзе Гродна былі разгледжаны пытанні 
развіцця культурнага супрацоўніцтва Міністэрства культуры з грамадскімі аб’яднаннямі 
беларусаў замежжа, падрыхтоўкі Другога фестывалю мастацтваў беларусаў свету, а так-
сама распрацоўкі праекта Дзяржаўнай праграмы супрацоўніцтва з беларусамі замеж-
жа «Беларусы ў свеце» на 2012—2015 гады, сувыканаўцамі якой будуць Міністэрства 
замежных спраў, Міністэрства адукацыі, апарат Упаўнаважанага па справах рэлігій і 
нацыянальнасцяў, аблвыканкамы і Мінгарвыканкам, а таксама Міністэрства ўнутраных 
спраў.

Такім чынам, відавочна, што Кансультатыўнага савет па справах беларусаў замеж-
жа пры Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь прызваны спрыяць паляпшэнню 
ўзаемадзяння і аказання канкрэтнай дапамогі з боку дзяржаўных органаў Рэспублікі Бе-
ларусь грамадскім арганізацыям беларусаў замежжа, а таксама выкарыстанню патэн-
цыялу беларускай дыяспары ў развіцці супрацоўніцтва Беларусі з замежнымі краінамі. 

«КУЛЬТУРНАЯ ПРОПАГАНДА» В СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В 1920-е гг.

Слуцкая Л. В., Белорусский государственный университет

Приход к власти большевиков в 1917 г. ознаменовал собой новый период в отноше-
ниях с западными странами, отказавшимися признать Советское правительство. Тра-
диционные методы дипломатии в этих условиях оказались неэффективными, поэтому 
большевики дополнили их другими, способными непосредственно повлиять на обще-




