
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

СМАРГОНСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ 

25 - 26 кастрычніка 2018 г. 

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

«Беларусь у полымі Першай сусветнай вайны 

(Да 100-годдзя заканчэння Першай сусветнай вайны) » 

 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

- айчынная і замежная гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі Першай сусветнай вайны; 

- палітычная і сацыяльна-эканамічная сітуацыя напярэдадні і ў пачатку Першай сусветнай 

вайны. Мабілізацыйныя і эвакуацыйных мерапрыемствы. Праблема бежанства і яе 

рашэнне; 

- баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі (1915-1918 гг.); 

- палітычныя і сацыяльна-эканамічныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў 1914 - 1918 гг .; 

- становішча грамадзянскага насельніцтва ва ўмовах вайны;  

- вынікі і наступствы вайны для беларускіх зямель;  

- мемарыялізацыя памяці аб Першай сусветнай вайне. 

 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская. 

 Месца і час правядзення канферэнцыі: Мінск - Смаргонь, 25 - 26 кастрычніка 2018 г.  

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 жніўня 2018 г., тэксты - да 15 верасня 

па электроннай пошце: voenhistbel@mail.ru. У заяўцы неабходна ўказаць прозвішча, імя і 

імя па бацьку дакладчыка, навуковую ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе 

дакладчык, пасада, назва даклада, паштовы адрас, тэлефон, е-mail. 

Звяртаем Вашу ўвагу, што: 

- афіцыйныя запрашэнні будуць высланы да 25 верасня 2018 г .; 

- Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі; 

- студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэкст дакладу і водгук 

навуковага кіраўніка; 

- па выніках канферэнцыі плануецца публікацыя зборніка. 

 

Аплата праезду, харчавання і пражывання за кошт камандзіруючай арганізацыі. 

 

Патрабаванні да афармлення дакладаў: 

Даклад аб'ѐмам да 10 старонак адзінарным інтэрвалам, шрыфт Times New Roman; кегль 

14. Спасылкі на літаратуру і крыніцы пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай 

старонцы. Палі: верхняе, ніжняе - 20 мм, левае - 30 мм, правае - 10 мм. Першы радок - 

справа прозвішча і ініцыялы аўтара, другая - назва ўстановы, трэцяя - загаловак тэксту 

малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры), праз адзін радок друкуецца тэкст 

дакладу. 

 

Кантактныя дадзеныя: 220072. г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, каб. 203. Тэлефон для 

даведак: (+375) 17-284-24-21; факс (+375) 17-284-18-70. Электронная пошта: 

voenhistbel@mail.ru. Смальянінаў Міхаіл Мітрафанавіч, Трубчык Алена Генадзеўна. 

 


