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Інстытут гісторыі  

Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі 

 

 
Смаргонскі раённы 

выканаўчы камітэт 

 

Запрашаюць прыняць удзел у 

ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

“Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва” 

Мінск—Крэва, 1—2 кастрычніка 2020 г. 

 

Канферэнцыя ставіць на мэце асэнсавання вынікаў даследаванняў гісторыі, 

археалогіі, этнаграфіі і архітэктуры Крэва і Смаргоншчыны за апошнія 

пяцігоддзе. 

 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

1. Праблема балта-славянскіх кантактаў у канцы І – пачатку ІІ тыс. н.э. 

2. Крэва і іншыя цэнтры Lithuania propria (“Літвы летапіснай”). 

3. Крэўскі замак і праблемы рэстаўрацыя помнікаў абарончага дойлідства 

эпохі ВКЛ. 

4. Мястэчка позняга Сярэднявечча і ранняга Новага часу (XV—XVIII стст.). 

5. Беларускае мястэчка ў часы Расійскай імперыі. 

6. На лініі фронту (Першая сусветная вайна і Крэва). 

7. Крэва ў міжваенны час (беларускае мястэчка ў складзе Польскай 

дзяржавы). 

8. Падзеі Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Крэва і ваколіц (тэрор і 

штодзённасць). 

9. Крэва ў другой палове ХХ ст. (досвед савецкая мадэрнізацыі). 

10. Узорнае мястэчка: Архітэктурная спадчына Крэва ХІХ—ХХ стст. 

11. Этнаграфічная і моўная спадчына шматэтнічнага Крэва (Крэва 

беларускае, польскае, татарскае, яўрэйскае). 

12. Фунеральная спадчына Крэва як месцы памяці і прадмет даследаванняў. 

 

Час правядзення канферэнцыі: 1—2 кастрычніка 2020 г. 

Плануемае месца правядзення канферэнцыі: пачатак у Мінску (Інстытут 

гісторыі); асноўная частка канферэнцыі адбудзецца ў Крэва, Смаргонскі раён 

Гродзенская вобласць. 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская. 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 30 мая 2020 г. па электроннай 

пошце: Kreva.kanferenc@gmail.com 
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альбо на паштовы адрас: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 

1, Мінск 220072, Беларусь. На імя: А.І.Дзярновіч. 

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 30 мая 2020 г. накіраваць заяўку. У 

заяўцы ўказваюцца імя (імя, імя па-бацьку, прозвішча) дакладчыка, яго 

навуковыя ступень і званне, пасада і месца працы, падаецца назва даклада, а 

таксама ўказваюцца кантакты (тэлефон і е-mail). 

 

Звяртаем Вашу ўвагу, што: 
 Аргкамітэт пакідае за сабой права фармаваць праграму канферэнцыі і 

праводзіць адбор матэрыялаў для публікацыі. Правілы афармлення тэкста 

для публікацыі будуць паведамлены пазней. 
 Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будзе даслана да 15 чэрвеня 

2020 г. 
 Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы 

даклада (да 2000 знакаў). 
 Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай 

падтрымкі. 
 Трансфер па маршруце Мінск – Крэва – Мінск ажыцяўляецца 

арганізатарамі канферэнцыі, даезд з іншых населеных пунктаў за кошт 

камандзіруючага боку. 

 

Адказны сакратар аргкамітэта – Алег Дзярновіч. 

Кантактныя тэлефоны: пр. (+375 17) 284-08-22, факс (+375 17) 284-18-70, 

маб. (+375 29) 331-66-06. 


