
Інфармацыйнае паведамленне 
УСТАНОВА “РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА” 
ДНУ “ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ” 
Праводзяць рэспубліканскую навукова-практычную канферэнцыю 

ГАЗЕТА “ЗВЯЗДА” 
Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ І КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ: 
(ДА 95-ГОДДЗЯ ЗАСНАВАННЯ, 70-ГОДДЗЯ ПЕРШАГА ПАДПОЛЬНАГА  
ВЫХАДУ “ЗВЯЗДЫ” Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ)  
Час правядзення: 24 мая 2012 г. 

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі  

(г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1) 
 
ПРАБЛЕМНАЕ ПОЛЕ: 
1. Арганізацыйнае станаўленне газеты “Звязда” 

• Заснаванне і фарміраванне рэдакцыі. 

• Склад рэдакцыі і кадравая палітыка, аўтары і карэспандэнты выдання. 

• Праграма газеты “Звязда” (эвалюцыя тэматыкі, рубрыкі) на розных этапах 

арганізацыйнага станаўлення. 

2. Гісторыка-культурная спадчына на старонках газеты “Звязда”. Папулярызацыя 
гістарычных ведаў 

• Беларуская мова і адукацыя: пытанні адраджэння і пашырэння. 

• Праблемы захавання гістарычнай спадчыны.  

• Трансляцыя гістарычных ведаў. 

• Постаці і праблемы нацыянальнага руху. 

3. Адлюстраванне грамадска-палітычнага жыцця  

• Нацыянальная ідэя і дзяржаўная нацыянальная палітыка. 

• Грамадска-палітычныя працэсы. 

• Ваенныя і рэвалюцыйныя падзеі.  

• Газета “Звязда” ў гады Вялікай Айчыннай вайны: “Зброяй палымянага слова”. 

• Асвятленне грамадска-палітычнага і культурнага жыцця ў Рэспубліцы Беларусь. 

4. Стэндавыя даклады.  
 

Рабочая мова: беларуская і руская. 

Даклады і заяўкі (на флэш-карце, CD/DVD і адзін варыянт у друкаваным выглядзе) 

прымаюцца да 21 красавіка 2012 г. па адрасе аргамітэта: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. 

Каб. №: 226, 230. Кант. тэл.: (017) 284-18-39, 284-25-55.  

E-mail: smenic18@mail.ru. 
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Патрабаванні да афармлення: даклад аб’ёмам да 6 старонак павінен быць 

адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: злева/справа — 25 мм, зверху/знізу — 30 мм. 

Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт; стыль – звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга 

поля друкуецца прозвішча і ініцыялы аўтара. На наступным радку – поўная назва вучэбнай 

установы (арганізацыі), горад і e-mail, вызначаныя курсівам. Затым, праз адзін інтэрвал 

звычайнымі літарамі, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада, выраўноўванне па цэнтру 

(згодна з узорам). Спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заяў на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў 

дакладаў!  
Па выніках канферэнцыі будзе выдадзены зборнік матэрыялаў. 

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок. 

 

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі: 

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку; 

2. Месца працы, пасада; 

3. Навуковая ступень і навуковае званне; 

4. Назва даклада (і абсталяванне, неабходнае для выступлення). 

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

mail. 

 

УЗОР 
М.У. Смяховіч 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, smenic18@mail.ru 

 

Рэспубліка Беларусь у 1991—1994 гг.: прамовы, дыскусіі, праекты 
 
Аргкамітэт 
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