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Прадстаўніцтва па Беларусі Фонду імя Конрада Адэнаўэра 
 

запрашаюць прыняць удзел 
 

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі 
 

“Люблінская унія і сітуацыя ва Усходняй Еўропе праз 450 гадоў” 
 

Люблінскую унію часта называюць першай спробай стварэння федэратыўнага саюза 
дзяржаў у Еўропе, заснаванай на выбарах кіруючых органаў і цесным ўзаемапранікненні 
эканомік. Вось чаму некаторыя даследчыкі схільныя лічыць 1569 год пачаткам спроб еўра-
пейскай інтэграцыі, якая скончылася толькі ў дваццатым стагоддзі стварэннем найбольш 
дасканалага інтэграцыйнага аб'яднання - ЕС. Еўрапейскі Саюз з'яўляецца і доўга будзе 
заставацца самай перадавой формай інтэграцыі на кантыненце і ў свеце. Тым не менш, 
неабходна разумець, што заключэнне Люблінскай уніі - даволі спрэчны працэс, які 
суправаджаўся сур'ёзнай палітычнай барацьбой. Рэч Паспалітая, якая ўзнікла, нягледзячы 
на досыць сур'ёзныя эканамічныя і палітычныя поспехі, тым не менш, не змагла 
супрацьстаяць спробам суседніх імперый падзяліць і паглынуць яе. 

Сёння дзве з чатырох краін, якія складалі Рэч Паспалітую, з'яўляюцца часткай ЕС, а 
дзве знаходзяцца на яго межах. У той час, як Украіна выказвае імкненне да сяброўства ў 
Еўрапейскім Саюзе, Беларусь імкнецца толькі да падтрымання добрасуседскіх адносін. У 
той жа час адносіны паміж Беларуссю, Польшчай, Літвой і Украінай выглядаюць вельмі 
супярэчліва і неадназначна, і цяжка казаць пра наяўнасці якіх-небудзь федэралісцкіх 
перспектыў ці хаця б аб дастаткова трывалых саюзніцкіх адносінах паміж імі. 

У канферэнцыі прымуць удзел эксперты з Беларусі, Польшчы, Літвы, Украіны і 
Германіі. 

Мэты канферэнцыі: 
- падрабязны гісторыка-палітычны аналіз існуючай спадчыны і адносінаў паміж 

краінамі былой Рэчы Паспалітай, 
- вызначэнне бягучай сітуацыі паміж гэтымі краінамі, 
- магчымыя перспектывы развіцця. 
Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская. 
Дата правядзення канферэнцыі: 6 снежня 2019 года. 
Месца правядзення канферэнцыі - Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акад-

эмічная, 1, г.Мінск, Беларусь. 
Да ўдзелу ў мерапрыемстве запрашаюцца гісторыкі, палітолагі, эксперты па 

міжнародных адносінах, а таксама ўсе, хто цікавіцца развіццём рэгіёну. 
Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 07 кастрычніка 2019 года па электрон-

най пошце: chg-nasb@history.by. У заяўцы неабходна пазначыць імя, імя па бацьку і про-
звішча дакладчыка, яго навуковую ступень і званне, пасаду і месца працы, назву даклада, 
кантактны тэлефон, е-mail. 

Звяртаем Вашу ўвагу, што: 
- Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. 
- Пацверджанне аб удзеле ў канферэнцыі будзе выслана да 11 кастрычніка 2019 года. 
- Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.  
Патрабаванні да тэкстаў: 
Электронныя і раздрукаваныя варыянты не болей за 30 000 знакаў, зноскі і іх нума-

рацыя на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю павінна быць указана цалкам 
(аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не 
пазначаюцца. 

Кантактная інфармацыя арганізацыйнага камітэта: 
• электронная пошта chg-nasb@history.by; 
• тэлефон для даведак: +375-17-284-27-05. 


