МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ ІДЭАЛАГІЧНАЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ І ПА
СПРАВАХ МОЛАДЗІ ВІЦЕБСКАГА АБЛВЫКАНКАМА
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПОЛАЦКІ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ МУЗЕЙ-ЗАПАВЕДНІК
ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ
аб правядзенні VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

“Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі”
1-2 лістапада 2017 г.
Аргкамітэт запрашае прыняць удзел у VII Міжнароднай
канферэнцыі «Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі».

навукова-практычнай

Тэматычныя блокі, якія прапануюцца да абмеркавання:
гістарычны
– новыя даследаванні гісторыі Полацка;
– помнікі Полацка: праблемы вывучэння, рэстаўрацыі, выкарыстання;
археалагічны
– новыя археалагічныя даследаванні Полацка і Полацкай зямлі;
– археалагічныя помнікі Полацка і Полацкай зямлі: праблемы вывучэння і інтэрпрэтацыі;
музеялагічны
– роля музея ў захаванні і прэзентацыі культурнай спадчыны гістарычнага горада;
– музей-запаведнік як сацыякультурны інстытут: тэорыя і практыка;
– новыя інфармацыйныя тэхналогіі ў музеі.
Рэгламент канферэнцыі: даклады – да 20 хвілін, выступленні і паведамленні ў дыскусіях –
да 5 хвілін.
Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 5 верасня 2017 г. выслаць на адрас аргкамітэта
заяўку з указаннем прозвішча, імя, імя па бацьку, месца працы і пасады, вучонай ступені і
вучонага звання, тэмы даклада, адраса, нумароў тэлефонаў, e-mail. Заяўку дасылаць на e-mail:
nauka.polotsk@gmail.com
Плануецца выданне зборніка матэрыялаў канферэнцыі. Тэхнічныя патрабаванні да
афармлення тэкстаў:
- назва артыкула – у цэнтры; прозвішча, імя, імя па бацьку (скарочана) – справа пад назвай, спіс
літаратуры і крыніц – у канцы тэкста (афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК);
- аб’ём да 10 старонак А4 (фармат тэкставых файлаў: rtf, docx, odt; шрыфт Times New Roman,
кегль 12 з адзінарным інтэрвалам; абзац – 1,25 см);
- для грэчаскай мовы выкарыстоўваць шрыфт «Hellenica», для царкоўнаславянскай –
«CyrillicaOchrid1», магчыма выкарыстанне шрыфта «Ижица».
- максімальная колькасць малюнкаў і фотаздымкаў – 10, фармат: tif з вырашэннем 300 dpi, для
чорна-белай графікі - 1200 dpi, магчымы фармат jpeg;
- спіс ілюстрацый змяшчаецца на асобнай старонцы, кожная ілюстрацыя павінна мець нумар і
подпіс.
- на асобнай старонцы афармляецца рэзюмэ артыкула на англійскай мове (да 1000 знакаў).
Афіцыйнае асабовае запрашэнне на канферэнцыю высылаецца па запыце.
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

Аргкамітэт канферэнцыі пакідае за сабой права адхіліць заяўкі, якія не адпавядаюць
тэматыцы канферэнцыі, а таксама рэдагаваць прысланыя матэрыялы падчас падрыхтоўкі іх да
публікацыі.
Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне – за кошт камандзіруючых арганізацый.
Адрас аргкамітэта канферэнцыі: 211415, г. Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 22,
Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік.

Заяўка
на ўдзел у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі».
1. Прозвішча, імя, па-бацьку__________________________________________________________
2. Назва даклада____________________________________________________________________
3. Установа, якую Вы прадстаўляеце___________________________________________________
4. Пасада__________________________________________________________________________
5. Вучонае званне і ступень___________________________________________________________
6. Кантактны адрас__________________________________________________________________
7. Тэлефон (з указаннем кода горада)__________________________________________________
8. E-mail__________________________________________________________________________
9. Неабходнасць браніравання гатэля__________________________________________________
10.

Неабходнасць

тэхнічнага

суправаджэння

даклада

(тэхнічныя

і

праграмныя

сродкі)____________________________________________________________________________

Аргкамітэт канферэнцыі

