
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ 

 

ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ,  

МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

 

ІНСТЫТУТ МОВАЗНАЎСТВА ІМЯ ЯКУБА КОЛАСА 
 

 

Паважаныя калегі! 

Запрашаем вас прыняць удзел у 

другой Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

«Сучасныя праблемы анамастыкі»  

(да 100-годдзя з дня нараджэння М. В. Бірылы), 

якая адбудзецца 13–14 верасня 2023 года. 

 

Прапануюцца наступныя тэмы для абмеркавання: 

 

 тэорыя і метадалогія анамастычных даследаванняў; 

 анамастыкон і нацыянальная культура; 

 гарадская онімная прастора; 

 актуальныя пытанні даследавання рэгіянальных анамастыконаў; 

 онімная прастора мастацкага тэксту; 

 праблемы вывучэння і стандартызацыі тапаніміі; 

 праблемы даследавання і ўпарадкавання антрапаніміі; 

 анамастычная тэрміналогія; 

 анамастычная лексікаграфія; 

 гістарычная анамастыка; 

 анамастыка ў адукацыйнай прасторы. 

 

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі просім да 15 красавіка 2023 года даслаць 

заяўку і матэрыялы (форма і патрабаванні да афармлення падаюцца ніжэй) 

на электронны адрас аргкамітэта: anamastyka20@gmail.com. 

 

Рабочыя мовы – усе славянскія, англійская. 

Выданне зборніка матэрыялаў плануецца да пачатку канферэнцыі. 

Аргунёсак за ўдзел у канферэнцыі і публікацыю не прадугледжаны. 

 

Плануецца ўдзел у камбінаваным фармаце (вочна /дыстанцыйна). 

Праезд, пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў – за кошт 

камандзіруючых арганізацый. 

mailto:anamastyka20@gmail.com


Па пытаннях удзелу ў канферэнцыі просім звяртацца ў аргкамітэт: 

 

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа 

вул. Сурганава, 1, корп. 2 

220072, г. Мінск, 

Рэспубліка Беларусь 

 

Тэл.: +375 17 270 04 74,  +375 17 270 13 31. 

 

E-mail: anamastyka20@gmail.com. 

 

 

Заяўка 

на ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

«Сучасныя праблемы анамастыкі»  

(да 100-годдзя з дня нараджэння М. В. Бірылы) 
 

Прозвішча, імя, імя па бацьку  

Месца працы  

Пасада, навуковая ступень, вучонае 

званне 

 

Назва даклада  

Адрас (з індэксам)  

Тэлефон (з кодам)  

Е-mail  

Форма ўдзелу (вочная / дыстанцыйная)  

Браніраванне гасцініцы ў выпадку 

вочнага ўдзелу (так / не) 
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Патрабаванні да афармлення матэрыялаў 
 

Аб’ём артыкула – да 20 000 знакаў з прабеламі, рэдактар Microsoft 

Office Word, фармат rtf + pdf; шрыфт Times New Roman (асноўны тэкст – 

14 пт., анатацыя, ключавыя словы на рускай і англійскай мовах, 

бібліяграфічны спіс – 12 пт.), праз адзінарны інтэрвал, без знакаў пераносу, 

абзац – 1,25 см, усе палі – 2 см.  

Калі ў тэксце ўжываюцца адрозныя ад Times New Roman шрыфты, яны 

высылаюцца асобнымі файламі. 
 

Структура артыкула: 

 УДК злева курсівам; 

 праз інтэрвал па цэнтры ініцыялы і прозвішча аўтара/аўтараў 

тлустым шрыфтам; 

 горад, краіна (курсівам); 

 праз інтэрвал назва артыкула (па цэнтры вялікімі тлустымі 

літарамі); 

 праз інтэрвал анатацыя на рускай мове (300–500 знакаў з 

прабеламі); 

 ключавыя словы на рускай мове (ад 3 да 10). Само словазлучэнне 

«Ключевые слова» падаецца тлустым; 

 праз інтэрвал тэкст артыкула; 

 праз інтэрвал спіс літаратуры. Само слова «Літаратура» 

падаецца па цэнтры тлустым шрыфтам; 

 праз інтэрвал ініцыялы, прозвішча аўтара па-англійску (па 

цэнтры, тлустым шрыфтам); 

 назва артыкула на англійскай мове (па цэнтры вялікімі тлустымі 

літарамі); 

 анатацыя на англійскай мове (300–500 знакаў з прабеламі); 

 ключавыя словы на англійскай мове. Слова «Keywords» 

падаецца тлустым. 

 

Спасылкі ў тэксце даюцца ў квадратных дужках. Першая лічба – нумар 

крыніцы ў спісе літаратуры, другая – нумар старонкі. Напр.: [1], [2, с. 27], [3, 

с. 49; 4, с. 127–131], [5–7; 9], шматтомнае выданне – [5, 1, с. 160]. 

Бібліяграфічныя крыніцы падаюцца ў алфавітным парадку ў адпаведнасці з 

патрабаваннямі ВАК РБ (https://vak.gov.by/bibliographicDescription). 

Зноскі ў тэксце пастаронкавыя, пранумараваны арабскімі лічбамі. У 

тэксце выкарыстоўваецца непарыўны прабел (спалучэнне клавіш 

Ctrl+Shift+прабел) паміж ініцыяламі і прозвішчам (напр., М. В. Бірыла), 

паміж скарочаным абазначэннем тыпу населенага пункта і яго назвай (напр., 

г. Полацк, в. Пугачова). Двукоссе ў тэксце выкарыстоўваецца ў выглядзе 

«елачак» («  »). 

Малюнкі, фотаздымкі, карты ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу 

дадаткова падаюцца асобнымі файламі ў фармаце .jpg з подпісамі. 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі, а 

таксама іх рэдагавання (у супрацоўніцтве з аўтарам). 

https://vak.gov.by/bibliographicDescription


Узор афармлення матэрыялаў: 
 

 

УДК 81’373.2 

 

А. А. Іваноў 

Мінск, Беларусь 

 

НАЗВА АРТЫКУЛА 
 

Аннотация на русском языке до 500 знаков с пробелами ………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Ключевые слова: от 3 до 10 ключевых слов через запятую. 

 

Тэкст даклада……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………….

…………………………….. 
 

Літаратура 

1. …………………….. 

2. ……………………..  

 

А. Ivanov 

TITLE OF THE PAPER 

Here the resume in English should be placed ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...  

Keywords: list of keywords. 

 


