
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ і 

САВЕТ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

ЗАПРАШАЕ ДА ЎДЗЕЛУ Ў: 

V міжнароднай навукова-практычнай  

канферэнцыі маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі  

«ARS LONGA: НАВУКОВЫЯ ДАСЯГНЕННІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ», 

якая адбудзецца 21–22 красавіка 2022 г.  

 

Запрашаем да ўдзелу маладых навукоўцаў, лабарантаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў 

старэйшых курсаў прэзентаваць свае праекты і даследаванні гадоў. Мы ўпэўнены, што правядзенне 

такой сустрэчы паспрыяе развіццю прафесійных кантактаў паміж маладымі даследчыкамі і актывізуе 

творчы пошук.  

Праблемнае поле канферэнцыі: 

1. Метадалогія гісторыі, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя навукі.  

2. Даследаванні ў галіне археалогіі і антрапалогіі.  

3. Гісторыя Беларусі Х–ХХІ стст.  

4. Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі і міжнародных адносін.  

5. Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.  

 

Усе атрыманыя матэрыялы пройдуць навуковае рэцэнзаванне, па выніках якога Аргкамітэт пакідае за 

сабой права адбору дакладаў, а таксама пераносу часткі з іх у постэрную форму.  

Заяўкі да ўдзелу ў канферэнцыі прымаюцца да 1 сакавіка 2022 г. на адрас arslonga2019@gmail.com.  

У заяўцы просім паведаміць Прозвішча, Імя і Імя па бацьку, месцы працы/вучобы і пасаду, вучоную 

ступень і званне, нумар тэлефону і e-mail для сувязі, тэму выступлення на канцерэнцыі. 

Тэксты дакладаў прымаюцца да 14 сакавіка 2022 г. на адрас arslonga2019@gmail.com.  

Афармленне тэзісаў 

Мова выкладу беларуская або руская, тэкст павінен адпавядаць крытэрам навуковасці і правілам 

арфаграфіі; даваць поўнае ўяўленне аб характары разгладаемай аўтарам праблемы. 

Аб’ем тэксту – да 10000 знакаў (улічваючы прабелы і спіс крыніц і літаратуры), тэкставы 

рэдактар Microsoft Word, шрыфт Times New Roman, 14 pt, інтэрвал – адзінарны, усе палі – 20 мм. У 

тэксце дапускаецца выкарыстанне адной ілюстрацыі (фармату TIFF або JPEG (пашырэнне не менш за 

300 dpi). Ілюстрацыя дасылаецца ў асобным графічным файле, подпіс да яе змяшчаецца ў канцы 

тэкставага файла.  

Спіс крыніц і літаратуры, афармляецца згодна з патрабаваннямі ВАК, спасылкі ў тэксце ў 

квадратных дужках.  

Тэксты дакладаў студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў суправаджаюцца рэцэнзіяй навуковага 

кіраўніка. 

Прыклад афармлення: 

Іван Іваноў  

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск  

Актуальныя кірункі даследаванняў гісторыі Беларусі канца XVIII – першай чвэрці XIX ст. 

 

Тэкст…[1, л. 4]. Тэкст… [2, c. 56].  

 

Літаратура: 

1.Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці. – Ф.64. Воп. 1. Спр. 433.  

2.Wasiutyński, B. Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych / B. Wasiutyński. – Poznań: 

[s.n.], 1937. – 160 s.  

Мал. 1. Асноўныя паказчыкі ў 1789 – 1830 гг.  

 

Праезд і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі ажыццяўляецца за кошт камандзіруючага боку.  

 

Мы будзем удзячны за распаўсюджванне інфармацыі аб канферэнцыі!  

 

Кантактныя тэл: 

Таццяна Даўгач | +375 25 545-93-93 

Ганна Ясковіч | +375 29 871-73-79 

Дар’я Пыж | +375 33 638-39-75 

E-mail: arslonga2019@gmail.com  
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