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Международная научная конференция  

«Великая Отечественная война в судьбе белорусского народа» 

Великая Отечественная война является одним из ключевых событий, 

коренным образом повлиявших на дальнейший ход мирового исторического 

процесса и на судьбу всего человечества. Память о событиях этой войны, ее 

участниках, героических поступках наших соотечественников на фронтах, в 

подполье и партизанском движении, в самоотверженном труде в тылу, горечь 

огромных потерь, которые понесла Беларусь в годы военного лихолетья, духовно 

объединяет современное общество и является одним из основных составляющих 

исторического сознания белорусского народа. В преддверии 75-летия Великой 

Победы необходимо вновь обратиться к теме Великой Отечественной войны, её 

глубокому анализу, исходя из огромного наработанного фактического материала, 

сложившихся традиций и подходов в её изучении, а также складывающихся 

новаций в современной отечественной и зарубежной исторической науке и 

образовании. 

Место проведения: Белорусский государственный университет, исторический 

факультет (Минск, ул. Красноармейская, 6). 

Сроки проведения: 23–24 апреля 2020 г. 

Направления работы конференции: 

 Беларусь накануне и в начальный период Великой Отечественной войны. 

 Оккупационный режим на территории Беларуси (1941–1944 гг.). 

 Стратегии выживания и сопротивления населения в годы Великой 

Отечественной войны. 



 Народная война против оккупантов в годы Великой Отечественной войны 

 Освобождение Беларуси от нацистских захватчиков. 

 Белорусы и уроженцы Беларуси на фронтах Великой Отечественной и 

Второй мировой войны, в европейском движении Сопротивления. 

 Демографические и социально-экономические процессы и последствия 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

 Мемориализация событий Великой Отечественной войны. 

 Источники по истории Великой Отечественной войны: изучение, 

публикации, интерпретация. 

 Традиции и новации преподавания истории Великой Отечественной войны 

и Второй мировой войны. 

Форма проведения: очная 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский 

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2020 г. заполнить 

электронную регистрационную форму, расположенную по ссылке. Оргкомитет 

оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции. В случае 

положительного решения, на ящик электронной почты будет выслано 

подтверждение о включении доклада в программу конференции. Участие в 

конференции бесплатное. Расходы на проезд, проживание и питание 

оплачиваются направляющей стороной или участниками конференции. Сроки и 

условия подачи материалов, требования к их оформлению будут размещены во 

втором информационном письме на сайте hist.bsu.by. 

Адрес оргкомитета:  

220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 6, исторический факультет БГУ, каб. 21. 

Телефон для справок: +375172095598; e-mail: conferences.hist.bsu@gmail.com 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScubpEowlWGZNcBtIJfv8jx2pyQ4uJHj8LD8RDWcajxkD2n4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:conferences.hist.bsu@gmail.com
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ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ 

Міжнародная навуковая канферэнцыя  

«Вялікая Айчынная вайна ў лёсе беларускага народа» 

Вялікая Айчынная вайна з’яўляецца адной з ключавых падзей, якая 

карэнным чынам паўплывала на далейшы ход сусветнага гістарычнага працэсу і 

на лёс усяго чалавецтва. Памяць аб падзеях гэтай вайны, яе ўдзельніках, 

гераічных учынках нашых суайчыннікаў на франтах, у падполлі і партызанскім 

руху, аб самаахвярнай працы ў тыле, аб смутку велізарных страт, якія панесла 

Беларусь ў гады ваеннага ліхалецця, духоўна аб’ядноўвае сучаснае грамадства і 

з’яўляецца адным з асноўных складнікаў гістарычнай свядомасці беларускага 

народа. Напярэдадні 75-годдзя Вялікай Перамогі неабходна зноў звярнуцца да 

тэмы Вялікай Айчыннай вайны, яе глыбокага аналізу, абапіраючыся на вялізны 

напрацаваны фактычны матэрыял, склаўшыяся традыцыі і падыходы ў яе 

вывучэнні, а таксама навацыі, якія складваюцца ў сучаснай айчыннай і замежнай 

гістарычнай навуцы і адукацыі. 

Месца правядзення: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, гістарычны факультэт 

(Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6) 

Тэрміны правядзення: 23-24 красавіка 2020 г. 

Напрамкі працы канферэнцыі: 

 Беларусь напярэдадні і ў пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны. 

 Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі (1941–1944 гг.). 

 Стратэгіі выжывання і супраціўлення насельніцтва ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. 

 Народная вайна супраць акупантаў у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

 Вызваленне Беларусі ад нацысцкіх акупантаў. 



 Беларусы і ўраджэнцы Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай і Другой 

сусветнай вайны, у еўрапейскім руху Супраціўлення. 

 Дэмаграфічныя і сацыяльна-эканамічныя працэсы і наступствы Вялікай 

Айчыннай і Другой сусветнай вайны. 

 Мемарыялізацыя падзей Вялікай Айчыннай вайны. 

 Крыніцы па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: вывучэнне, публікацыі, 

інтэрпрэтацыя. 

 Традыцыі і навацыі выкладання гісторыі Вялікай Айчыннай і Другой 

сусветнай вайны. 

Форма правядзення: вочная 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская 

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 1 красавіка 2020 г. запоўніць 

электронную рэгістрацыйную форму, размешчаную па спасылцы. Аргкамітэт 

пакідае за сабой права адбору заявак да ўдзелу ў канферэнцыі. У выпадку 

станоўчага рашэння, на скрыню электронной пошты будзе выслана 

пацвярджэнне аб уключэнні дакладу ў праграму канферэнцыі. Удзел у 

канферэнцыі бясплатны. Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне 

пакрываюцца напраўляючым бокам або ўдзельнікамі канферэнцыі. Тэрміны і 

ўмовы падачы матэрыялаў, патрабаванні да іх афармлення будуць размешчаны ў 

другім інфармацыйным лісце на сайце hist.bsu.by 

Адрас аргкамітэта: 

220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6, гістарычны факультэт БДУ, каб. 21. 

Тэлефон для даведак: +375172095598; e-mail: conferences.hist.bsu@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScubpEowlWGZNcBtIJfv8jx2pyQ4uJHj8LD8RDWcajxkD2n4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

