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КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ 

ЗМІ

Канадська телерадіомовна корпорація 
(Canadian Broadcasting Corporation, 
CBC) є національною телекомпанією, 
що фінансується державою. CBC 
забезпечує висвітлення новин на 
місцевому та національному рівні, а 
також транслює культурні програми на 
телебаченні, на радіо та в Інтернеті. 
Дізнайтеся більше на сайті www.cbc.ca  

У Канаді видається багато 
етнокультурних газет. Національна рада з 
етнічної преси та ЗМІ (National Ethnic 
Press and Media Council) надає список 
публікацій на своєму веб-сайті за 
адресою  www.nationalethnicpress.com 

Багато телевізійних і радіостанцій ведуть 
мовлення кількома мовами. OMNI TV – це 
мультикультурна мережа, яка має 
програми мандаринською, кантонською, 
італійською, пенджабі та іншими 
південноазіатськими мовами. Для 
отримання додаткової інформації 
відвідайте сайт  www.omnitv.ca   
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А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

Онтаріо є найбільш 
мультикультурною провінцією 
Канади. Половина всіх 
новоприбулих до Канади 
оселяються в Онтаріо. Тут 
розмовляють понад 100 мовами.
Є багато способів насолодитися 
різноманітністю та віддати 
належне власній культурній 
спадщині.

ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Існують етнічні ринки та великі 
супермаркети, які продають імпортну 
продукцію та продукцію з усього світу. 
Найкращий спосіб дізнатися про місцеві 
ринки та ресторани – це "сарафанне 
радіо", тому поговоріть з людьми у вашій 
громаді, у церкві та шукайте в Інтернеті.

• Всі великі супермаркети пропонують 
багато продуктів, які 
використовуються в міжнародних 
кухнях. У деяких супермаркетах є 
1-2 проходи, присвячені 
міжнародним харчовим інгредієнтам.

• Щоб знайти список етнічних 
крамниць, відвідайте сайт 
www.yellowpages.ca

• Доступні програми, які допоможуть 
вам користуватися етнічними 
продуктовими крамницями та 
ресторанами. Щоб знайти їх, 
перейдіть до відповідної крамниці 
програмного забезпечення залежно 
від вашої платформи.

• Веб-сайти, присвячені оглядам 
ресторанів, також організовують 
списки за типом кухні, включаючи 
вегетаріанську.

• Фермерські ринки дозволяють 
продавцям продавати продукцію та 
інші товари протягом року. Ці ринки 
працюють в будівлях, на 
автостоянках або у парках у певні 
дні. Ви можете знайти ринок у 
вашому районі на сайті 
www.farmersmarketsontario.com

• Сезонні продукти – щоб дізнатися 
більше про сезонні фрукти й овочі, 
відвідайте сайт Ontario Foodland за 
адресою www.ontario.ca/foodland



ДУХОВНЕ ЖИТТЯ

Щоб дізнатися про багато інших подій, відвідайте 
сайт www.festivalsandeventsOntario.ca або  
www.summerfunguide.ca 
Щоб дізнатися про фестивалі та культурні події, 
що відбуваються у вашій громаді, відвідайте сайт  
www.ontariotravel.net/en/home
Культурні та мультикультурні фестивалі, 
включаючи мистецтво, кіно, їжу та музику, 
проводяться протягом усього року. Громадські 
центри та бібліотеки часто мають інформацію про 
місцеві фестивалі. Місцеві та етнокультурні медіа 
сприятимуть проведенню культурних заходів. Ось 
кілька прикладів таких фестивалів:

• Caribana, свято карибських культур
www.caribanatoronto.com

• DesiFest, південноазіатський музичний
фестиваль  http://desifest.ca

• Міжнародний фестиваль перегонів на човнах
International Dragon Boat Race Festival у Торонто
http://dragonboats.com

• Winterlude в Оттаві,
www.canada.pch.gc.ca/eng/1416239267950

• Oktoberfest в Кітченері, www.oktoberfest.ca
• Ontario Pride,

www.ontariotravel.net/en/play/lgbt/pride
• Фестиваль африканського кіно і музики в

Торонто, www.torontoafricanfilmmusicfest.com

• Мексиканський фестиваль Fiesta в
Лондоні,  www.fiestalondon.ca .

• Фестиваль латинського мистецтва в
Торонто http://ontariolatinartsfestival.ca

• Міжнародний фестиваль культури сіл
Brantford International Villages Cultural
Festival, www.brantfordvillages.ca

• Фестиваль Belleville Waterfront and Ethnic
Festival www.bellevillewaterfrontfestival.com

Онтаріо є світським суспільством, але 
люди всіх віросповідань вільні 
практикувати свою релігію, як вони 
хочуть. Ви можете знайти церкви, 
мечеті, синагоги та храми в 
місцевому телефонному довіднику 
або за допомогою пошуку в Інтернеті.

• Мечеті та ісламські центри
http://muslimcanada.org

• Синагоги - www.cjccc.ca або
https://findlink.at/syndir

• Індуїстські храми - www.shaivam.org
• Храми сикхів  -

www.worldgurudwara.com або
findlink.at/stemples

•

•

Буддійські центри -
www.buddhist.ca або 
findlink.at/bcentr
Англіканські церкви  -
www.anglican.ca

• Римо-католицькі церкви -
www.catholiclinks.org

• Об'єднана церква Канади  -
http://locator.united-church.ca

• Баптистські церкви в Канаді  -
http://baptist.ca

• Канадська багатоконфесійна
федерація - http://omc.ca

• Музеї: відвідайте сайт за адресою
www.museumsontario.org щоб отримати
список музеїв.

• Фільми: шукайте онлайн або в місцевій
газеті інформацію про кінофестивалі у
вашій громаді

• Театр: відвідайте сайт  Theatre Ontario за
адресою  www.theatreontario.org щоб
отримати список театрів у вашій громаді.

• Мистецтво: переліки художніх центрів /
галерей у вашій громаді шукайте в
Інтернеті.

• Музика та танці: місцеві заходи шукайте в
Інтернеті або в місцевих газетах.

• День Канади: святкування проводяться
по всьому Онтаріо 1 липня.

• Події аборигенів: щоб подивитися
перелік заходів у Національний день
аборигенів Онтаріо, відвідайте сайт
Міністерства у справах корінних народів і
північних територій Канади (Ministry of
Indigenous and Northern Affairs Canada) за
адресою www.aadnc-aandc.gc.ca

• Франкомовні фестивалі: щоб
подивитися перелік фестивалів та інших
заходів, відвідайте сайт
www.voyagesontario.com

ФЕСТИВАЛІ ТА КУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ

У великих і малих громадах по всій провінції є 
багато музеїв, театрів і культурних центрів.

http://omc.ca/
https://jewishtoronto.com/ukraine-emergency-relief-fund
https://www.liquisearch.com/list_of_hindu_temples_in_canada/ontario?msclkid=de669963cfee11ec9d9e267adeb27b5f
https://www.buddhanet.info/wbd/province.php?province_id=18&offset=75



