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ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У 

Навукова-практычнай канферэнцыі 

«Беларусь, Смалявіцкі край і Эдвард Вайніловіч» 

Навуковы форум працягвае серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных 

асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847–1928), і будзе 

звязана з гісторыяй Смалявіцкага краю. 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

– Гісторыя горада Смалявічы і Смалявіцкага краю. 

– Сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёну. 

– Матэрыяльная і духоўна-культурная спадчына краю. 

– Славутыя імёны Смалявіччыны. 

– Эдвард Вайніловіч (1847–1928): асноўныя моманты біяграфіі. 

– Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі ХІХ – першай трэці ХХ ст. 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская. 

Час правядзення канферэнцыі: 7 кастрычніка 2022 г. 

Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Смалявічы, Мінская вобласць. 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 26 верасня 2022 г. 

па электроннай пошце: histbel1820@gmail.com 

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail і павінна 

змяшчаць наступныя пункты: 

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку. 

2. Месца працы, пасада. 

3. Навуковая ступень і навуковае званне. 

4. Назва даклада 

5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail. 

Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ стагоддзяў, 220072, г. 

Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 378-

18-39, факс (+375 17) 379-18-34; е-mail: histbel1820@gmail.com 

Звяртаем Вашу ўвагу, што: 

• Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя. 

• Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў 

для публікацыі. 

• Выдаткі за кошт камандзіруючага боку. 

• Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі. 

Патрабаванні да тэкстаў дакладаў: 

Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на е-mail: histbel1820@gmail.com 

Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт 

Times New Roman, міжрадковы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя 

спасылак скразная. 
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