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Навукова-практычную канферэнцыю  

“БЕЛАРУСЬ, ІЎЕЎСКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ”  

 

У 2019 годзе горад Іўе адзначае 575-годдзе. У сувязі з гэтым у Іўі 

праводзіцца традыцыйная навуковая канферэнцыя прысвечаная жыццю і 

дзейнасці вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча, 

які ўзначальваў Мінскае таварыства сельскай гаспадаркі, выбіраўся 

дэпутатам у Дзяржаўную думу, быў членам Дзяржаўнага савета. 

 

Праблемнае поле канферэнцыі:  

1. Эдвард Вайніловіч (1847-1928): асноўныя моманты біяграфіі. 

2. Гісторыя Іўя і Іўеўскага краю. 

3. Этнаканфесійны фактар у развіцці Віленшчыны і Гродзеншчыны ў ХІХ 

– першай трэці ХХ ст. 

4. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Іўеўшчыны ў канцы ХІХ – пачатку 

ХХ ст.  

5. Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ – першай трэці ХХ ст. 

Навукова-практычная канферэнцыя пройдзе 13 верасня 2019 г. у г. Іўе 

Гродзенскай вобласці. 

Выдаткі за кошт камандзіруючага боку. 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 2 верасня 2019 г. на 

электронны адрас е-mail: hbmt_ih@outlook.com. Кантактны тэлефон 

(8017)284-18-39. 

 

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-

mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты: 

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку. 

2. Месца працы, пасада. 

3. Навуковая ступень і навуковае званне. 

4. Назва даклада. 

5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага 

пункта), e-mail. 

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя. 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у 

канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі. 
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ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ ТЭКСТАЎ ДАКЛАДАЎ 

 

 

Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на  

hbmt_ih@outlook.com.  

 

Першы радок – імя і прозвішча; 

 

Другі радок – назва даклада  

 

Тэкст дакладу павінен быць набраны ў тэкставым рэдактары MS Word для 

Windows. Аб’ѐм – да 30 тыс. друкаваных знакаў (з улікам прабелаў), шрыфт – 

Times New Roman, памер – 14, абзацны водступ – 1,25 см, міжрадковы 

інтэрвал – адзінарны; усе палі 2 см.  

 

Спасылкі даюцца пастаронкава, і нумарацыя пачынаецца на кожнай 

старонцы.  

 

Першая спасылка на публікацыю робіцца цалкам (аўтар, назва, месца і год 

выдання, старонкі).  

ПРЫКЛАД: Шаршунов, В. А. Деятельность научных обществ и губернских 

комитетов по развитию сельского хозяйства в дореволюционной Беларуси / 

В. А. Шаршунов // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия 

аграрных наук. – 2003. – № 4 – С. 72–77. 

Мещерский, И. Народная школа и сельское хозяйство / И. Мещерский. – 

СПб., 1905. – С. 102. 
 

У наступнай спасылцы на тую ж публікацыю месца і год выдання не 

пазначаюцца.  

ПРЫКЛАД: Мещерский, И. Народная школа и сельское хозяйство. – С. 102. 

 

Пры спасылках на архіўныя крыніцы прытрымлівацца наступнага ўзору.  

ПРЫКЛАД: Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей – НГАБ). Ф. 

3124. Воп. 1. Спр. 5. Арк. 23–23 адв. (без працяжнікаў) 

 

Да асноўнага тэксту могуць давацца тэкставыя і графічныя (дыяграмы, 

графікі, схемы) дадаткі, якія нумаруюцца, і ў тэксце даюцца спасылкі на іх. 

Ілюстрацыі нумаруюцца, у канцы тэксту прыводзіцца спіс ілюстрацый. 

Дадаткі, ілюстрацыі прыкладаюцца да тэксту асобнымі файламі. 
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