Беларуская Праваслаўная Царква
Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Мінская духоўная акадэмія
Запрашаюць прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

«Праваслаўе ў Беларусі. ХІХ – ХХ стст.»
Праблемнае поле канферэнцыі:













Праваслаўе на беларускіх землях у часы Расійскай імперыі (канец XVIII – пач. ХХ стст.)
Полацкі Сабор 1839 г. і яго значэнне ў гісторыі і культуры Беларусі
Дзейнасць Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі (1921 – 1939 гг.)
Становішча Праваслаўнай Царквы ў час нацысцкай акупацыі Беларусі (1941 – 1944 гг.)
Праваслаўная Царква ў БССР (1919 – 1991 гг.)
Развіццё Праваслаўнай Царквы ў Рэспубліцы Беларусь
Праваслаўе і нацыянальная культура беларускага народа
Царква і дзяржава: дыялог па праблемах духоўна-культурнага развіцця грамадства
Царкоўна-грамадскія адносіны: асноўныя тэндэнцыі і шляхі развіцця
Навука і рэлігія ў жыцці сучаснага беларускага грамадства
Рэлігійная і свецкая адукацыя
Хрысціянскія каштоўнасці і праблема духоўна-маральнага ўзгадавання асобы.

Працоўная мова канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.
Час правядзення канферэнцыі: 1 лістапада 2019 г.
Месца правядзення канферэнцыі: Мінская духоўная акадэмія, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27;
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 кастрычніка 2019 г.
па электроннай пошце: conferenceBPC@yandex.ru (Слесараў Аляксандр Валер’евіч).
Заяўка на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail і павінна ўтрымліваць
наступныя пункты: 1) Прозвішча, імя, імя па бацьку; 2) Месца працы, пасада; 3) Навуковая ступень і
навуковае званне; 4) Назва даклада; 5) Працоўны і хатні адрас, нумар мабільнага тэлефона, e-mail; 6)
Тэзісы даклада (да 500 знакаў).
Кантакты: Слесараў Аляксандр Валер’евіч 220030, г. Мінск, вул. Зыбіцкая, 27. Мінская духоўная
акадэмія. Тэл./факс: (+375 17) 226-02-71. е-mail: conferenceBPC@yandex.ru
Унучак Андрэй Уладзіміравіч , 220072, г. Мінск, вул. Акадэічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.
каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; е-mail: hbmt_ih@outlook.com.
Звяртаем увагу, што:
 Матэрыялы канферэнцыі плануецца апублікаваць.
 Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў паведамленняў
для публікацыі.
 Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
 Удзельнікаў з-за мяжы просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.
Патрабаванні да афармлення і аб’ём тэкстаў:
Электронны варыянт тэкста даклада, не больш за 20 000 знакаў, высылаецца на еmail: conferenceBPC@yandex.ru ці hbmt_ih@outlook.com. Першы рабок — імя і прозвішча; Другі
радок — назва паведамлення. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтервал —
1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы. Першая спасылка
на крыніцу падаецца аўтарам цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонцы).

