
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ 

 

 

5-я Міжнародная навуковая канферэнцыя 

«БЕЛАРУСЬ У СУЧАСНЫХ ГЕАПАЛІТЫЧНЫХ І 

ГЕАЭКАНАМІЧНЫХ ПРАЦЭСАХ»  

Дзяржаўная навуковая ўстанова  

«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» 

Цэнтр гісторыі геапалітыкі 

Фонд імя Конрада Адэнаўэра 

Офіс для Беларусі 

23-24 сакавіка 2020 года 

Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 

Цэнтр гісторыі геапалітыкі дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут 

гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» сумесна з беларускім 

офісам Фонда імя Конрада Адэнаўэра праводзіць 5-ю Міжнародную 

навуковую канферэнцыю «Беларусь у сучасных геапалітычных і 

геаэканамічных працэсах». Асноўнай мэтай мерапрыемства з'яўляецца 

працяг навуковых дыскусій па вывучэнні актуальных пытанняў рэалізацыі 

знешнепалітычных стратэгій і нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў Беларусі 

ва ўзаемаадносінах з іншымі дзяржавамі, перспектыў развіцця краіны і 

рэгіёна ў сучасных геапалітычных рэаліях. 

Сучасны свет перажывае кардынальныя геапалітычныя, эканамічныя і 

сацыяльныя пераўтварэнні. Характар змяненняў сведчыць аб высокім узроўні 

іх інтэнсіўнасці і дынамічнасці. Узаемадзеянне цэнтраў сілы суправаджаецца 

абвастрэннем канфрантацыі паміж дзяржавамі і канкурэнцыяй паміж 

мадэлямі будучага развіцця. 

Пасля атрымання незалежнасці Беларусь здолела выбудаваць 

канструктыўныя адносіны з міжнароднымі партнёрамі. Краіна праводзіць 

незалежную, мірную знешнюю палітыку, а таксама ўносіць значны ўклад ва 

ўмацаванне міжнароднай бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне.  

Асноўная ўвага канферэнцыі будзе засяроджана на абмеркаванні 

наступных пытанняў: 



 

 

 

Знешняя палітыка Беларусі: 

 

Адносіны Беларусі і ЕС 

Беларусь і суседнія дзяржавы (Украіна, Польшча, Літва, Латвія) 

Беларуска-расійскія адносіны, пытанні рэалізацыі інтэграцыі ў 

Саюзнай дзяржаве 

Беларусь і міжнародныя арганізацыі 

Беларусь і краіны Усходу (Кітай, В'етнам, Турцыя і г. д) 

 

Эканоміка і яе ўплыў на ўсходнееўрапейскі рэгіён: 

 

Беларусь і яе ролю ў еўразійскай інтэграцыі  

Уплыў СГА і іншых міжнародных эканамічных арганізацый на 

Беларусь 

Эканамічнае ўзаемадзеянне Беларусі з замежнымі краінамі 

Нафту і газ як геапалітычныя інструменты і рычагі ўплыву ў Еўропе 

 

Бяспека ў рэгіёне Цэнтальнай і Ўсходняй Еўропы 

 

Ініцыятывы Беларусі па ўмацаванню бяспекі ў Еўропе 

Дзейнасць НАТА паблізу межаў Беларусі 

Супраціў тэрарызму ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе 

Міжнародныя ініцыятывы і праграмы па забеспячэнню бяспекі ў 

рэгіёне і свеце 

 

Сацыяльнае вымярэнне знешняй палітыкі: 

 

Грамадская дыпламатыя і яе ролю для Беларусі 

Арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў фарміраванні іміджу і ведаў 

пра Беларусь 

Беларусь і яе палітыка праз прызму аналітычных структур і 

СМІ. 

 

 

Пленарнае пасяджэнне пачнецца 23 сакавіка 2020 года ў 9.30 па адрасе: 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Г. Мінск, вул., 1 (актавая зала, 4 паверх). 

Для ўдзелу ў мерапрыемстве неабходна запоўніць электронную форму 

заяўкі па адрасе -  https://forms.gle/AyXKYQbnHzyRGFNP6 

Дадатковае пацверджанне па электроннай пошце адпраўляцца не будзе. 

Арганізатары пакідаюць за сабой права адбору заявак на ўдзел у 

канферэнцыі, статус дакладу (пленарнага дакладу, звычайнага дакладу і т. 

д.), уключэння прынятых дакладаў у розныя часткі канферэнцыі. 

  



 

 

Адбор ажыццяўляецца на падставе запоўненых заявак і тэзісаў 

дакладаў, якія прымаюцца да 15 лютага (уключна) 2020 год. 

Па выніках канферэнцыі будуць апублікаваныя артыкулы ўдзельнікаў. 

Патрабаванні да артыкулаў: 

Артыкулы, прынятыя да публікацыі, павінны ўтрымліваць да 10 тыс. 

знакаў у фармаце MS Word, шрыфт Times New Roman памерам 14, палі: 

верхняе і ніжняе-20 мм, левае-30 мм, правае-15 мм. крыніцы пералічаныя ў 

тым парадку, у якім яны цытуюцца ў артыкуле. Спасылкі ў зноскі павінны 

быць заключаны ў квадратныя дужкі. Нумараваны спіс літаратуры 

прыводзіцца ў канцы артыкула. Вы можаце знайсці больш падрабязную 

інфармацыю аб дызайне спасылак па адрасе 

http://vak.org.by/bibliographicDescription. 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў для публікацыі, 

тэксты не рэдагуюцца і аўтарам не вяртаюцца. 

У загалоўку справаздачы ўказваецца імя, прозвішча аўтара, 

прадстаўляемая арганізацыя, адрас электроннай пошты. 

Прыклад: 

ЎПЛЫЎ ЕЎРАЗІЙСКАГА ІНТЭГРАЦЫЙНАГА ПРАЕКТА НА 

РЭГІЯНАЛЬНУЮ ПАЛІТЫКУ БЕЛАРУСІ І РАСІІ ВА УСХОДНЯЙ 

ЕЎРОПЕ 

М. Сідарава 

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Беларусь 12345@678.com 

ТЭКСТ ТЭКСТ ТЭКСТ [1, с. 12-13]. Тэкст, Тэкст, Тэкст..... 

 

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне будуць пакрывацца 

арганізатарамі канферэнцыі. 

Камітэт канферэнцыі chg-nasb@history.by, +375-17-284-23-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


