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Праблемнае поле канферэнцыі: 

❖ Гісторыя і культура Сенненшчыны. 

❖ Археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні Сенненшчыны. 

❖ Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна. 

❖ Ваенныя падзеі на тэрыторыі Сенненскага раёна. 

❖ Пытанні мемарыялізацыі гістарычнай памяці. 

❖ Турыстычны і краязнаўчы патэнцыял Сенненскага краю. 

❖ Яны нарадзіліся на Сенненшчыне: З.І. Азгур, А.С. Вялюгін, А.К. Гаравец, З.І. Канапелька, П.М. 

Машэраў і інш. 

❖ Звязаны лёсам з Сенненшчынай: К.С. Заслонаў, У.Е. Лабанок,  Д.Ф. Прышчэпаў, Е.Р. Раманаў, 

Янка Купала і інш. 

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская. 

Умовы ўдзелу: 

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней за 10 чэрвеня 2022 года накіраваць на электронны адрас 

аргкамітэта a.baranouski@history.bу тэкст даклада, а таксама заяўку з указаннем наступных звестак: 

• прозвішча, імя, імя па бацьку; • вучоная ступень, званне (пры наяўнасці); • месца работы, пасада; 

• тэлефон з указаннем кода горада; • e-mail; • тэма даклада; • форма ўдзелу (вочная ці завочная). 

Звяртаем Вашу ўвагу: 

• матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя; 

• аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак для ўдзелу ў канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для 

публікацыі. 

Патрабаванні да афармлення дакладаў: 

Электронны варыянт не больш за 40 000 знакаў. Першы радок – імя і прозвішча, горад. Другі радок 

– назва даклада. Асноўны тэкст Times New Roman, 14 кегль, палутарны міжрадковы інтэрвал. Абзацны 

водступ – 1,25 см. Спасылкі на кожнай старонцы, нумарацыя спасылак скразная. Тып файла – doc ці rtf 

(Microsoft Word). 

Каардынатар: Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч, навуковы супрацоўнік аддзела навейшай 

гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Тэлефон: +375 (17) 379-16-10. Е-mail: 

a.baranouski@history.bу. 

Трансфер па маршруце Мінск-Сянно-Мінск будзе ажыццяўляецца арганізатарамі канферэнцыі. 

Пражыванне і харчаванне за кошт прымаючага боку. 
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