Інфармацыйны ліст
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі
Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Запрашаем прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)»
Час правядзення: 19 – 20 верасня 2019 г.
Месца правядзення: Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі
Праблемнае поле канферэнцыі:
1.
Актуальныя праблемы крыніцазнаўства і гістарыяграфіі.
2.
Польска-савецкая вайна 1919 – 1921 гг. і Рыжскі мір 1921 г.
3.
Грамадска-палітычнае жыццё і беларускі нацыянальны рух у Заходняй
Беларусі.
4.
Сацыяльна-эканамічнае становішча і культура ў Заходняй Беларусі.
5.
Геапалітычнае становішча ў Еўропе ў 1938 – 1939 гг. і пачатак Другой
сусветнай вайны.
6.
Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР.
7.
Падзеі 1921 – 1941 гг. як прадмет гістарычнай памяці.
Па матэрыялах канферэнцыі запланавана выданне зборніка.
Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская.
Заяўкі для ўдзелу ў канферэнцыі і тэзісы дакладаў прымаюцца да 23 жніўня 2019
г. на адрас аргкамітэта: 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1; кантактны тэл. +375
(17) 284-16-10, факс +375 (17) 284-18-70; e-mail: modernhistbel@mail.ru.
У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая
ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык,
кантактны тэлефон, e-mail, форма ўдзелу, а таксама патрэба ў тэхнічных сродках
суправаджэння. Поўная форма заявы змешчана ў дадатку 1.
Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы
даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.
Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай
падтрымкі.
Даклад аб'ѐмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 Х
297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без
пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе – 20 мм, левае – 30 мм, правае – 10 мм. На
першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Другі радок
– назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры); Трэці
радок – справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы
(скарочана); з новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік – яго
вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы. Праз радок друкуецца
тэкст дакладу (абзацны водступ 1,25 см). Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных
дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс
літаратуры ў алфавітным парадку (літаратура афармляецца ў адпаведнасці з
патрабаваннямі ВАК). Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2.

Запрашэнні для ўдзельнікаў канферэнцыі будуць разасланыя пасля разгляду
заявак да 6 верасня 2019 г.
Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі (аплату праезду,
харчавання і пражывання), бярэ на сябе камандзіруючы бок.
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.

Дадатак 1.
Форма заяўкі
Прашу ўключыць мой даклад у праграму Міжнароднай навуковай канферэнцыі
«Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)»
Прозвішча Імя Імя па бацьку
Назва даклада
Месца працы ці вучобы
(поўнае найменне ўстановы і
яго падраздзялення)
Пасада
Вучоная ступень
Вучонае званне
Праблематыка (пазначыць №
раздзела з праблемнага поля)
Выкарыстанне
тэхнічных
сродкаў (калі так, то паказаць
якія)
Адрас для сувязі (+ індэкс)
Тэлефон
E-mail
Форма ўдзелу (вочная /
завочная)
Дадатак 2
Прыклад афармлення
УДК
Назва даклада
Іваноў І.І. (Установа адукацыі «Магілѐўскі дзяржаўны універсітэт імя
А.А.Куляшова», г. Магілѐў, Беларусь)
Навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар Сідараў Г.В.
Тэкст дакладу [1, с.24].
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