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БЕЛАРУСЬ У ГІСТАРЫЧНАЙ РЭТРАСПЕКТЫВЕ
ХІХ – ХХ СТАГОДДЗЯЎ:
этнакультурныя і нацыянальна-дзяржаўныя працэсы

месца правядзення канферэнцыі – Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны,
Гомель, вул. Кірава, 119.

Асноўныя накірункі работы канферэнцыі:

Этнакультурнае развіццё Беларусі ў ХІХ– ХХ ст.
Беларусь у кантэксце нацыятворчых і дзяржаўна-палітычных працэсаў ХІХ–ХХ ст.
Жадаючым прыняць удзел у рабоце канферэнцыi неабходна даслаць заяўку і электронны тэкст артыкула.
У заяўцы паказаць:
1. Прозвішча, імя, імя па бацьку. Установа, пасада. Вучоная ступень, вучонае званне
2. Тэма даклада
3. Кантактны тэлефон, e-mail
Заяўку і электронны тэкст артыкула неабходна даслаць па электроннай пошце да 30 верасня 2017 г.
на адрасы:

mikhedzka@tut.by ; oksanayaschenko@yandex.ru

На працягу некалькіх дзён будзе выслана электроннае пацвярджэнне ўдзелу ў канферэнцыі.
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў. Выданне зборніка артыкулаў плануецца да канца
2017 г. Аўтарам будзе дасланы электронны варыянт (pdf) зборніка.
18 кастрычніка 2017 г. а 1400 у аўд. 2-16 (корп.2, вул.Кірава, 119) адбудзецца круглы стол, дзе будуць
абмеркаваны тэзісы дасланых матэрыялаў; вітаем удзел аўтараў. Камандзіровачныя выдаткі за кошт
адпраўляючага боку.
Кантактны тэлефон кафедры гісторыі Беларусі 8-0232-60-74-90
Артыкул аб’ёмам ад 14 500 да 16 000 знакаў з улікам прабелаў і спіса літаратуры. Першы радок – УДК,
наступны радок справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), у дужках горад, назва
установы. Наступны радок – праз інтэрвал, назва матэрыялу вялікімі літарамі (па цэнтры). Праз радок
друкуецца тэкст кароткай анатацыі на мове артыкула. Праз радок – тэкст артыкула. Спасылкі на
літаратуру і крыніцы даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Першая лічба – нумар са спіса
выкарыстаных крыніц і літаратуры, наступныя лічбы – старонкі ці аркушы: [1, с. 15–16]. Пасля асноўнага
тэксту даецца спіс выкарыстаных крыніц, які афармляецца у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Беларусі.
Рабочыя мовы канферэнцыі беларуская, руская.

