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a cross-sectional presentation, analysis and diagnosis of independent culture and
ngos in Belarus. experts in the field provide insight into Belarusian independent culture and activities of ngos. the featured authors address three questions: what is it
like now?, what do we expect from one another?, how can we achieve this?
a report on the condition of NGos and independent culture in Belarus marks the opening of a series of seven reports exploring the independent cultures and ngos in the
eastern Partnership countries and russia. the reports scheduled for the coming years
will diagnose the cultural situation (independent and alternative culture) and ngo
activities in ukraine, Moldova, georgia, azerbaijan, armenia, and russia.
Kultura Enter is a web-based social and cultural magazine. a place of global exchange of ideas and opinions on culture, arts, civil society, multiculturalism, new
media and eastern europe. Much space has been allocated to the eastern section
analysing and describing the current developments in eastern europe and postsoviet countries.
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Przekrojowa prezentacja, analiza i diagnoza kultury niezależnej i ngo w Białorusi.
znawcy tematu diagnozują białoruską kulturę niezależną i działalność organizacji
pozarządowych. autorzy podjęli próbę odpowiedzi na trzy pytania: jak jest?, czego
od siebie oczekujemy?, jak możemy to osiągnąć?
raport o stanie kultury niezależnej i NGo w Białorusi to pierwszy z serii 7 raportów
diagnozujących i prezentujących kulturę niezależną i ngo krajów Partnerstwa
wschodniego i rosji. w następnych latach powstaną raporty diagnozujące sytuację
kultury niezależnej (alternatywnej) i ngo w ukrainie, Mołdawii, gruzji, azerbejdżanie, armenii i w rosji.
Kultura Enter – internetowy miesięcznik społeczno-kulturalny. Miejsce wymiany
idei z obszaru kultury, sztuki, społeczeństwa obywatelskiego, wielokulturowości,
nowych mediów, europy wschodniej. szczególne miejsce zajmuje obszerny Dział
wschodni analizujący i opisujący bieżące zjawiska w europie wschodniej i w krajach
postsowieckich.
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