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У дынамічна мяняючымся свеце Рэспубліка Беларусь уцягнута 

ў геапалітычныя працэсы, якія фарміруюць як новыя выклікі і 

пагрозы, так і патэнцыйныя магчымасці для нашай краіны. 

З’яўленне новых цэнтраў сілы і эвалюцыя існуючых, працэсы 

глабалізацыі, спробы рэалізацыі міждзяржаўных інтэграцыйных 

праектаў, фінансавыя крызісы і рэгіянальныя канфлікты – усѐ гэта 

наўпрост ці ўскосна закранае Беларусь.  

Сѐння рэгіѐн Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы ўступіў у 

паласу сур'ѐзных геапалітычных узрушанняў і перафарматавання 

адносін, якія склаліся пасля распаду СССР. У гэтых умовах 

Рэспубліка Беларусь спрабуе захаваць мір і выступіць у якасці 

донара бяспекі ў рэгіѐне, які стаўся памежным для шэрага буйных 

геапалітычных актораў і альянсаў. 

Канферэнцыя прысвечана актуальным праблемам у 

змяняючыхся геапалітычных рэаліях, рэалізацыі знешнепалітычных 

стратэгій Беларусі ў стасунках з іншымі дзяржавамі і нацыянальна-

дзяржаўных інтарэсаў, перспектывам развіцця краіны і рэгіѐна ў 

сучасных умовах.  

 

Праблемнае поле канферэнцыі 

 

1. Сучаснасць і будучыня глабальнай геапалітычнай прасторы. 

Перспектывы і магчымасці для Беларусі.  

2. Стабільнасць і бяспека ў рэгіѐне Цэнтральнай і Ўсходняй 

Еўропы. Выклікі і пагрозы для Беларусі і яе суседзяў.  



3. Рэспубліка Беларусь і інтэграцыйныя працэсы ў пост-

постсавецкай рэальнасці.  

4. Міжнародныя арганізацыі і рэалізацыя нацыянальных 

інтарэсаў Беларусі.  

5. Развіццѐ двухбаковых адносін Рэспублікі Беларусь з 

замежнымі дзяржавамі. Пошуках балансу. 

 

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаем навукоўцаў, 

прадстаўнікоў органаў улады і кіравання, дыпламатычнага корпуса, 

спецыялістаў у вобласці міжнародных адносін і права, аспірантаў, 

магістрантаў, практыкуючых супрацоўнікаў. 

 

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, 

ангельская.  

 

Форма заявы: 

 

  Прозвішча Імя Імя па бацьку 

  Поўная назва арганізацыі, пасада, 

  Навуковае званне, навуковая ступень, 

  Тэма даклада, 

  Адрас электроннай пошты, кантактны тэлефон (і skype). 

 

Заявы адбіраюцца на падставе тэзаў дакладаў (3 тыс. знакаў) і 

прымаюцца да 25 лютага (уключна) 2017 г. на адрас электроннай 

пошты chg-nasb@history.by, ці 220072, Рэспубліка Беларусь, г. 

Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Дзяржаўная навуковая 

ўстанова«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі», Цэнтр гісторыі геапалітыкі з паметкай «Канферэнцыя». 

 

Па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне 

зборніка навуковых дакладаў. Патрабаванні да афармлення 

дакладаў. Матэрыялы да публікацыі прымаюцца аб'ѐмам да 30 тыс. 

знакаў, выкананыя ў MS Word, тэкст з 1 інтэрвалам, шрыфт Тimes 

New Roman 14 пт, палі: верхняе і ніжняе – 20 мм., левае – 30 мм., 

правае – 15 мм. Афармляць спасылкі варта ў тэксце ў квадратных 

дужках на адпаведную крыніцу са спіса літаратуры. Нумараваны 

спіс літаратуры прыводзіцца пад канец артыкула. Выкарыстанне 

аўтаматычных пастаронкавых спасылак не дапушчаецца. 



Афармленне спіса літаратуры ў адпаведнасці з інструкцыяй ВАК 

Рэспублікі Беларусь 

http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272 

 

Матэрыялы да публікацыі прымаюцца ў тэрмін да 

25 красавіка 2017 г. на адрас электроннай пошты chg-

nasb@history.by. Даклады, дасланыя пазней азначанага тэрміну, да 

публікацыі не прымаюцца. У загалоўку даклада зазначаецца назва 

даклада, ПІБ аўтара, уяўляная арганізацыя, адрас электроннай 

пошты. 

 

Прыклад: 

 

УПЛЫЎ ЕЎРАЗІЙСКАГА ІНТЭГРАЦЫЙНАГА 

ПРАЕКТА НА РЭАЛІЗАЦЫЮ РЭГІЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ 

БЕЛАРУСІ І РАСІІ ВА ЎСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ 

Сідарава М.В. 

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, г. Мінск, Рэспубліка 

Беларусь 

12345@678.com 

Тэкст тэкст тэкст [1, с.12-13]. Тэкст тэкст тэкст….. 

 

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору заявак 

для ўдзелу ў канферэнцыі, вызначэння статусу даклада (пленарны 

даклад, даклад), уключэння прынятых дакладаў у тыя ці іншыя 

секцыі. Праграма Канферэнцыі будзе складзена з улікам заяўленых 

дакладаў.  

Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў 

для публікацыі, тэксты не рэдагуюцца і не вяртаюцца аўтарам.  

Праезд, жыллѐ і сілкаванне пакрываецца арганізатарамі 

канферэнцыі.  

Арганізацыйны камітэт chg-nasb@history.by, +375-17-284-

23-97 

http://www.vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272

