ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!
Міністэрства адукацыі і
Установа адукацыі
“Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”
праводзяць

ІV Міжнародную навуковую
канферэнцыю
“БЕЛАРУСКАЕ ПАДЗВІННЕ: ВОПЫТ, МЕТОДЫКА І ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ І
МІЖДЫСЦЫПЛІНАРНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ”
(ДА 50-ГОДДЗЯ ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА)

19 – 20 красавіка 2018 г.
г. Полацк, вул. Стралецкая, 4
Секцыі канферэнцыі:
Секцыя № 1. Археалогія і фізічная антрапалогія Паўночнай Беларусі і сумежных тэрыторый у
еўрапейскім кантэксце;
Секцыя № 2. Этнакультурныя традыцыі Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый;
Секцыя № 3. Гісторыя і краязнаўства Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый.
Рэгламент канферэнцыі:
Даклады: на пленарным паседжанні – да 20 хвілін, у профільных секцыях – да 15 хвілін;
Патрабаванні да афармлення артыкулаў:
Назва артыкула (на рускай або беларускай і англійскай мовах), імя і прозвішча аўтара,
назва арганізацыі, горад, краіна;
Аб’ём артыкула разам з анатацыяй (анатацыя на англійскай мове), спісам літаратуры,
малюнкамі, фотаздымкамі і інш. ілюстратыўным матэрыялам не павінен перавышаць 10
старонак тэкста фармата А4, Times New Roman, 10 кегль, адзінкавы міжрадковы
інтэрвал, тып файла rtf Microsoft Word;
Спіс выкарыстанай літаратуры падаецца пасля асноўнага тэкста і афармляецца паводле
патрабаванняў ВАК Рэспублікі Беларусь;
Заяўка на ўдзел у канферэнцыі афармляецца паводле прыведзенага ўзору і
накіроўваецца па электроннай пошце (Е-mail: ale-korsak@yandex.ru) каардынатару
канферэнцыі А.І. Корсак не пазней за 20 сакавіка 2018 г.
Інфармацыя аб уключэнні даклада ў праграму канфэрэнцыі будзе даслана па
электроннай пошце да 30 сакавіка 2018 г.
Падрыхтаваныя на аснове дакладаў тэксты артыкулаў для зборніка матэрыялаў
канферэнцыі неабходна прадставіць не пазней за 20 мая 2018 г.!
Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!
Пражыванне, харчаванне і транспартныя выдаткі аплочваюцца камандзіруючымі
арганізацыямі.
Каардынатар канферэнцыі:
кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алеся Іосіфаўна Корсак
Е-mail: ale-korsak@yandex.ru; +375 29 714 53 86.
Кантакты кафедры гісторыі і турызму: 8 (0214) 42 87 07

__________________________________________________________________________
Заяўка
на ўдзел у ІV Міжнароднай навуковай канферэнцыі
“Беларускае Падзвінне:
вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў”
(да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта)
Імя, імя па бацьку,
прозвішча
Вучоная ступень, вучонае званне
Месца працы, пасада
Секцыя (№)
Назва даклада

Электронная пошта
(указаць абавязкова):
Адрас:
Тэлефон:
Факс (калі ёсць):
Патрэба
гасцініцы:
Удзельнікі могуць самі браніраваць месца ў гатэлях Полацку (пазначыць
абавязкова!):
Гатэльны комплекс Славянскі –
Полацк, прасп. Скарыны, 13.
+375 (214) 42-07-97, +375 (214) 42-22-35, +375 (33) 336-36-05.
Сайт: http://www.slavyanskiy.by.
Гатэль “Парус” –
Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 50а
тел/факс 8(0214) 42 51 70,
Сайт: http://parus-polotsk.by/services/hotel.

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!
Министерство образования и
Учреждение образования
“Полоцкий государственный университет”
проводят
ІV Международную научную конференцию

“БЕЛОРУССКОЕ ПОДВИНЬЕ: ОПЫТ, МЕТОДИКА И ИТОГИ ПОЛЕВЫХ И
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ”
(К 50-ЛЕТИЮ ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

19 – 20 апреля 2018 г.
г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 4
Секции конференции:
Секция № 1. Археология и физическая антропология Северной Беларуси и смежных
территорий в европейском контексте;
Секция № 2. Этнокультурные традиции Белорусского Подвинья и смежных территорий;
Секция № 3. История и краеведения Белорусского Подвинья и смежных территорий.
Регламент конференции:
Доклады: на пленарном заседании – до 20 минут, в профильных секциях – до 15 минут.
Требования к оформлению статей:
Название статьи (на русском или белорусском и английском языках), имя и фамилия
автора, название организации, город, государство;
Объём статьи вместе с аннотацией (аннотация на английском языке), списком
литературы, картинками, фотографиями и другим иллюстративным материалом не
должен превышать 10 страниц текста формата А4, Times New Roman, 10 кегль,
единичный межстрочный интервал, тип файла rtf Microsoft Word;
Список использованной литературы подаётся после основного текста и оформляется
согласно требованиям ВАК РБ.
Заявка на участие в конференции оформляется согласно приведённому образцу и
направляется по электронной почте (Е-mail: ale-korsak@yandex.ru) координатору
конференции А.И. Корсак не позже 20 марта 2018 г.
Информация о включении доклада в программу конференции будет прислана по
электронной почте до 30 марта 2018 г.
Подготовленные на основе докладов тексты статей для сборника материалов
конференции необходимо предоставить не позже 20 мая 2018 г.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский.

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!
Проживание, питание и транспортные расходы оплачиваются командирующими
организациями.
Координатор конференции:
кандидат исторических наук, доцент Корсак Алеся Иосифовна
Е-mail: ale-korsak@yandex.ru; +375 29 714 53 86.
Контакты кафедры истории и туризма: 8 (0214) 42 87 07

__________________________________________________________________________
Заявка
на участие в ІV Международной научной конференции
«Белорусское Подвинье: опыт, методика и итоги полевых и междисциплинарных
исследований» (к 50-летию Полоцкого государственного университета)
Имя, отчество,
фамилия
Учёная степень, учёное звание
Место работы,
должность
Секция (№)
Название доклада

Электронная почта
(указать обязательно):
Адрес:
Телефон:
Факс (если есть):
Потребность в
гостинице
Участники могут сами бронировать места в гостиницах Полоцка (указать
обязательно!)
Гостиничный комплекс Славянский –
Полоцк, просп. Скорины, 13.
+375 (214) 42-07-97, +375 (214) 42-22-35, +375 (33) 336-36-05.
Сайт: http://www.slavyanskiy.by.
Гостиница “Парус” –
Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 50а
тел/факс 8(0214) 42 51 70,
Сайт: http://parus-polotsk.by/services/hotel.

