
НАЦЫЯНАЛЬНЫ АРХІЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
 

 
 

Інфармацыйны ліст 
 

Сярод мноства фактараў, якія ўплываюць на развіццё гістарычнага працэса, 
вялікую ролю займае чалавек, які вядзе грамадскую дзейнасць. На працягу свайго 
жыцця чалавек пакідае мноства звестак аб сабе ў дакументах, у тым ліку тых, што 
паступаюць на пастаяннае захоўванне ў архівасховішчы.  

Запрашаем прыняць удзел у ІІ Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі «Архіўны дыялог. Архівы пра людзей, людзі ў архівах», якая 
адбудзецца 18 мая 2023 г. у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь  
(пр-т Незалежнасці, 116, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). Данная міжнародная 
камунікацыйная пляцоўка адкрывае магчымасці для дыялогу і плённага абмену 
вопытам паміж архівістамі і даследчыкамі, прадстаўнікамі дзяржаўнай улады, 
навукі, адукацыі і культуры, грамадскіх аб’яднанняў. 

 
Праблемнае поле канферэнцыі 

 
• Унёсак архівістаў у захаванне, выкарыстанне і папулярызацыю 

гістарычнай спадчыны Беларусі. 
• Фонды асабістага паходжання ў даследчай працы. 
• Асабістыя фонды як прадмет крыніцазнаўчага аналіза. 
• Месца эга-дакументаў у даследаваннях. 
• Палітычная і дзяржаўная эліта Беларусі ў архіўных дакументах. 
• Войны і рэвалюцыі ў лёсах беларусаў у адлюстраванні гістарычных 

крыніц. 
• Роля «маленькага чалавека» у гістарычным працэсе. Стратэгіі выжывання, 

паўсядзённае жыццё людзей пад час грамадска-палітычных працэсаў ХХ ст. 
• Біяграфічныя і генеалагічныя крыніцы ў фондах архіваў. 
• Крыніцазнаўчы патэнцыял біяграфічных крыніц пры правядзенні 

даследванняў. 
• Архіўная справа на Беларусі ў ХХ—ХХІ стст.: гісторыя, методыка, 

практыка. 
 
Формы ўдзелу ў канферэнцыі — вочная, завочная, анлайн, стэндавы 

даклад, відэадаклад. Працоўныя мовы — беларуская і руская. 
Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка матэрыялаў. 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел і публікацыю 
матэрыялаў. Аўтары артыкулаў нясуць поўную адказнасць за 
арыгінальнасць і дакладнасць прадстаўляемых матэрыялаў. 

 
 

  



Парадак прадстаўлення матэрыялаў 
 

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 30 красавіка 2023 г. накіраваць у 
арганізацыйны камітэт заяўку (форма дадаецца). У выніку станоўчага разгляду 
заяўкі арганізацыйны камітэт у тэрмін да 15 мая 2023 г. накіруе паведамленне і 
запрашэнне для ўдзелу ў мерапрыемстве. Даклады (патрабаванні абазначаны 
ніжэй) неабходна прадставіць да 1 верасня 2023 г. 

Праезд, пражыванне і іншыя выдаткі ўдзельнікаў — за кошт 
камандзіруючай арганізацыі. 

Заяўку і матэрыялы перасылаць ва ўказаныя тэрміны на электронны 
адрас: op@narb.by 

Кантактныя дадзеныя 
 

Пр-т Незалежнасці, 116, 220114, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, каб. 2022, 
аддзел публікацый ДУ «Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь»;  
электронная пошта: op@narb.by 

 
Каардынатары канферэнцыі: 
Кулінок Святаслаў Валянцінавіч (тэл. прац.: 8(017) 374 59 14); 
Вішнеўскі Ілля Аляксеевіч (тэл. прац.: 8(017) 374 59 14); 
Агеенка Таццяна Мікалаеўна (тэл. прац.: 8(017) 272 05 15). 

 
 

Дадатак 1 
Заяўка на ўдзел у ІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«Архіўны дыялог. Архівы пра людзей, людзі ў архівах» 
 

1.  Прозвішча, імя, імя па бацьку 
(цалкам) 

 

2. Месца працы: пасада, 
падраздзяленне, поўнае найменне 
арганізацыі 

 

3.  Вучоная ступень, званне  
4.  E-mail, кантактны тэлефон  
5.  Тэма даклада   
6. Форма удзелу: вочная/завочная/ 

анлайн/ стэндавы 
даклад/відэадаклад 

 

7. Неабходнасць тэхнічных сродкаў  
8. Пажаданні  

 
 
 
 
  

mailto:op@narb.by
mailto:op@narb.by


Правілы афармлення матэрыялаў 
 

Файл у фармаце Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf). Назва файла па форме: 
Прозвішча аўтара_Першыя два словы з назвы. Напрыклад: 
Новікаў_Крыніцазнаўчы патэнцыял.doc.  

Гарнітура Times New Roman, кегль 12. Інтэрвал адзінарны. Выраўноўванне 
па шырыні. Палі: левае — 2 см, правае — 1,5 см, верхняе і ніжняе — 2 см. 
Водступ абзаца — 1 см.  

Файл павінен утрымліваць наступныя кампаненты: 
1) Імя, імя па бацьку, прозвішча — выраўноўванне па правым краі, курсіў. 
2) Месца працы — выраўноўванне па правым краі, курсіў. 
3) Праз радок назва артыкула — выраўноўванне па цэнтру, паўжырны 

шрыфт, вялікія літары. 
4) Праз радок асноўны тэкст артыкула памерам да 16 тыс. знакаў з прабеламі, 

уключаючы зноскі.  
5) Зноскі аўтаматычныя пастаронкавыя (10 кегль). Літаратура і крыніцы ў 

зносках афармляюцца згодна з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. 
 
 

УЗОР 
 

С. Я. Новікаў  
УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт» 

 
КРЫНІЦАЗНАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ НЯМЕЦКІХ ТРАФЕЙНЫХ ДАКУМЕНТАЎ 

НАРБ (НА МАТЭРЫЯЛАХ КАЛЕКЦЫІ «АЛЕКСАНДРЫЙСКІЯ 
МІКРАФІЛЬМЫ») 

 
Сёння, калі ў нашай краіне набывае развіццё тэндэнцыя па актыўным ўвядзенні ў 

навуковы зварот новых дакументальных крыніц1. 
 

                                                           
1 Без срока давности. Беларусь: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на 

оккупированной территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Витебская область. Сборник 
архивных документов и материалов / сост.: А.Р.Дюков, В.Д.Селеменев (рук.) [и др.]: редкол.: А.К.Демянюк 
[и др.]. — Минск: НАРБ, М.: Фонд «Историческая память», 2020. — 932 с.  


