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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
Гістарычны факультэт 

Кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў 
 

запрашаюць прыняць удзел у  
 

Міжнароднай навуковай канферэнцыі 
 

“Сацыяльныя структуры ў Вялікім Княстве Літоўскім:  
індывідуальнае і калектыўнае вымярэнне  

(да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў)” 
 

У 1990-ыя гг. у навуковай і дыдактычнай прасторы Беларусі адбыліся значныя 
змены і структурныя пераўтварэнні. Стварэнне канцэпцыі нацыянальнай гісторыі і новых 
курсаў па айчыннай гісторыі, напісанне нацыянальнага гістарычнага наратыву і 
падрыхтоўка сучасных кадраў запатрабавалі ад Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
заснавання структурных падраздзяленняў новага ўзроўню. У 1994 г. на базе кафедры 
гісторыі БССР былі ўтвораны дзве кафедры гісторыі Беларусі: старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў ды новага і навейшага часу. Сярэднявечная гісторыя і гісторыя ранняга 
Новага часу пачалі выкладацца асобнымі блокамі для гісторыкаў-спецыялістаў. 
Прафесарска-выкладчыцкі склад кафедры заклаў асновы для новага прачытання айчыннай 
гісторыі IX–XVIII стст., падрыхтаваў спецыялістаў, якія сёння занялі сваё месца ў сістэме 
вышэйшай адукацыі і навукі сучаснай Беларусі. Удзел у навуковых рэспубліканскіх і 
міжнародных даследчыцкіх праектах, напісанне падручнікаў для сярэдняй і вышэйшай 
школы, публікацыйная і выставачная дзейнасць – дазваляюць аналізаваць пройдзены этап 
у гісторыі Кафедры і гістарычнага факультэта як з’яву гістарыяграфіі Беларусі. 

Сярэднявечнае і раннемадэрнае грамадства ўяўляла з сябе цэласную сістэму, якая 
складалася з разнастайных сацыяльных інстытутаў, структур і груп. Разам з тым, гэтая 
сістэма з’яўлялася надзвычай дынамічнай, паколькі грамадства не толькі вызначала ўмовы 
жыцця чалавека, але і само змянялася пад уплывам чалавечай дзейнасці. Індывід не проста 
пасіўна засвойваў мадэлі паводзінаў, створаныя ўладай ці калектыўнымі структурамі, але і 
праз уласную актыўную дзейнасць мог уплываць на развіццё сваёй сацыяльнай групы. 
Мэтай плануемай канферэнцыі з’яўляецца аналіз узаемадзеяння, узаемазалежнасці і 
ўзаемаўплываў паміж сацыяльнымі структурамі Вялікага Княства Літоўскага і сацыяльнай 
актыўнасцю, як індывідувальнай, так і калектыўнай. Спадзяемся, што такі падыход 
дазволіць наблізіцца да больш комплекснага даследавання сацыяльных адносін і 
сацыякультурных зменаў у гісторыі Беларусі XIII–XVIII стст. 

 
Прапануем наступнае дыскусійнае поле канферэнцыі: 
‐ Кафедра гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : новы фармат у рэалізацыі 
канцэпцыі нацыянальнай гісторыі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.; 

‐ Гістарыяграфія гісторыі Вялікага Княства Літоўскага ў ХХІ ст.; 



‐ Афармленне саслоўяў і сацыяльных груп у Вялікім Княстве Літоўскім; 
‐ Індывідуальныя і калектыўныя паводзіны: ад макра- да мікраструктур; 
‐ Сацыяльныя адносіны: канфлікты і ўзаемадзеянне; 
‐ Гісторыя ідэй: паняцці, сімвалы, уяўленні. Канструяванне інтэлектуальнай і 

ментальнай прасторы дзяржавы ў ранні Новы час; 
‐ Палітычная і прававая культура Вялікага Княства Літоўскага ад XV да XVIII ст.; 
‐ Біяграфістыка як жанр гістарычнага даследавання і крыніца вывучэння 

гістарычнага наратыву. Героі і трыкстары эпохі; 
‐ Этнасацыяльныя супольнасці ў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага; 
‐ Цывілізацыйнае, рэгіянальнае, лакальнае – цэнтр і перыферыя ў гісторыі Беларусі. 

 
 
 

Час правядзення: 6–7 чэрвеня 2019 г. 
Месца правядзення: гістарычны факультэт БДУ, Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6. 
Рэгламент канферэнцыі: даклады на пленарным пасяджэнні – да 25 хвілін, на секцыях – да 
15 хвілін. 
Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, украінская, англійская 
(сінхронны пераклад не прадугледжаны). 
 
Заяўкі з ўказаннем прозвішча, імя і імя па бацьку; ступеняў і званняў; назвы структурнага 
падраздзялення; кантактных дадзеных (тэлефон, e-mail); і тэмы даклада дасылайце да 1 
мая 2019 г. на адрас электроннай пошты: prastora.wkl@tut.by 
Адказны – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Любы Андрэй Уладзіміравіч 
(liuby@bsu.by). Персанальныя запрашэнні будуць дасланы па папярэдняй замове на адрас 
электроннай пошты да 9 мая 2019 г. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак. 
 
Арганізацыйны збор для ўдзельнікаў канферэнцыі не прадугледжаны. Пражыванне, 
выдаткі на харчаванне, транспартныя расходы і іншае аплочваюцца камандзіруючымі 
арганізацыямі. 
 
Па выніках канферэнцыі прадугледжана выданне зборніка навуковых артыкулаў. Базавыя 
патрабаванні да афармлення артыкулаў: тэкст памерам ад 18 тыс. знакаў з абавязковай 
наяўнасцю навукова-даведачнага апарату i бібліяграфічным спісам. Матэрыялы 
прымаюцца да 1 ліпеня 2019 г. на адрас электроннай пошты: prastora.wkl@tut.by. 
Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў. 
 

Аргкамітэт. 


