
Szanowni Państwo! 
 

NARODOWA AKADEMIA NAUK BIAŁORUSI 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SZTUKI 

INSTYTUT HISTORII 

ASZMIANSKI REJONOWY KOMITET WYKONAWCZY 

 

zaprasza do udziału w VIII międzynarodowej naukowej konferencji „Czytania Holszanskie” 

 

„OSZMIANSZCZYZNA: ŻYCIE CODZIENNE 

MIESZKAŃCÓW W X–XX WIEKU” 
 

Planowane zagadnienia tematyczne konferencji:  

 Oszmiana, Holszany i pobliższa miejscowość według danych archeologii; 

 Powiat Oszmianski w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitey; 

 Lud Oszmianszczyzny w XIX–XX wieku; 

 Szlacheckie rody i dwory Oszmianszczyzny; 

 Przestzeń społeczna Oszmianszczyzny (grupy społeczne i majątkowe oraz stosunki 

pomiędzy nimi, ich rola w historii ziemi); 

 Dziedzictwo kulturowe Oszmianszczyzny (architektura, sztuka, oświata, literatura, 

etnografia i inn.); 

 Rolnictwo, rzemiosło, handel, przemysł, szlaki komunikacji i ich rola w historii ziemi; 

 Kultura materialna oraz duchowa ziemi; 

 Słynni przedstawiciele ziemi Oszmianszczyzny.  
 

Konferencja odbędzie się 18 maja 2018 r. w m. Oszmiana, obwód Grodzieński. 

Dane dotyczące uczestnictwa i zgłaszania tematów wygłoszeń prosimy przesyłać na adres 

elektroniczny (dounar_zagor@mail.ru) do 15 kwietnia 2018 r. 

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko prelegenta, jego stopień naukowy, tytuł, 

stanowisko i miejsce pracy, numer telefonu, adres, e-mail. Uczestników zagranicznych prosimy 

również o informowanie o konieczności uzyskania wsparcia wizowego.  

Studentów w tym i studiów magisterskich prosimy dostarczyć abstrakt wykładu (do 2000 

znaków) w językach białoruskim, polskim lub rosyjskim wraz z listem rekomendacyjnym 

kierownika naukowego. 

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo odbioru referatów do uczestnictwa w 

konferencji. Informacje o przyjęciu wystąpień ogłoszone zostaną  3 maja 2018 r. 

Języki konferencji: białoruski, polski i rosyjski. 

Organizatorzy płanują wydanie drukiem tomu pokonferencyjnego. Wymogi publikacji: do 

18 czerwca udostępnić organizatorom wysłaną wersję elektroniczną tekstu (nie więcej niż 40000 

znaków), przypisy z dołu strony, numeracja przypisów zaczyna się na każdej stronie. Pierwszy 

przypis ma być podany w formie pełnej (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strony), w 

następnym przypisie miejsce i rok wydania się nie podaje. Teksty prosimy nadsyłać na poniższy 

adres: (dounar_zagor@mail.ru). 

Kontakt: 220072, Mińsk, ul. Akademicznaja 1, Instytut Historii NAN Białorusi. Tel. (+375 

17) 284-14-09, fax: (+375 17) 284-18-70; Aliaksandr Dounar; е-mail: dounar_zagor@ mail.ru. 

Koszty delegacji pokrywa strona wysyłająca. 

Komitet Organizacyjny Konferencji 


