
 
Расклад секцый і панэляў 

Sections and panels  

 

Месца правядзення: 
TSPMI – Інстытут міжнародных адносін і палітычных навук Віленскага ўніверсітэта  

(Vokiečių g. 10) 

EHU – Еўрапейскі Гуманітарны Універсітэт (Savičiaus g. 17) 

St Mary Church – Касцёл найсв. Панны Марыі Суцяшэння (Savičiaus g. 15) 

 

Location: 
TSPMI – Vilnius University Institute of International Relations and Political Sciences (Vokiečių g. 10) 

EHU – European Humanities University (Savičiaus g. 17) 

St Mary Church – St Mary of Consolation Church (Savičiaus g. 15) 

 

 

Пятніца, 27 верасня 

Friday, September 27th 

11.30-13.00 

Назва / Name 
Аўдыторыя / 

Room 

1.1. Стратэгічныя энергетычныя праекты ў беларуска-літоўскіх дачыненнях 

/ Strategic energy projects and Belarusian-Lithuanian relations 
TSPMI, 304 

2.3.1. Сучасны грамадскі ўдзел вачыма усходнееўрапейскіх даследчыкаў / 

Contemporary civil participation in studies of Eastern European researchers  TSPMI, 301 

4.1.1 Еўразійская інтэграцыя і перспектывы эканамічнага развіцця Беларусі / 

Eurasian Integration and prospects for economic development of Belarus  TSPMI, 104 

5.2.1 Права як рэгулятар гендэрнай палітыкі ў сучасным свеце / Law as 

gender policy regulator in contemporary world TSPMI, 302 

6.2.1 Дыгітальная камунікацыя ў Беларусі: прававыя, культурныя і 

сацыяльныя аспекты / Digital communication in Belarus: legal, cultural and 

social aspects 

EHU, 215 

7.1.1 Ліберальная адукацыя ў вышэйшай школе: шляхі развіцця / Liberal 

education in higher school: ways of development  
EHU, 107 

8.2.1 Формы самакіравання гарадоў Беларусі (ВКЛ) і гарадское права ў XV - 

XIX cтст. / Self-government and law of Belarusian cities in 15-19th centuries  
EHU, 221 

9.2.Перакрыжаваная гісторыя рэвалюцый у Цэнтральна-Усходняй Еўропе 

(1917-1923): нацыянальныя выпадкі / An entangled history of revolutions in 

East-Central Europe (1917-1923): cases of various nations 

TSPMI, 102 

11.1.1 Рэч Паспалітая Энных Народаў і праявы яе ідэй у літаратуры / The 

Commonwealth of the N-amount of nations and appearance of its ideas in 

literature  

EHU, 303 

12.1. Гвалт у супольнасці: адказ царквы / Violence in a community: church’s 

response 
St Mary Church, №2 

13.3.1.Гісторыка-культурны ландшафт беларуска-украінскага памежжа: 

праблема захавання, трансляцыі і інтэрпрэтацыі / Historical and cultural 

landscape of the Belarusian-Ukrainian borderland: the problems of preservation, 

dissemination and interpretation 

EHU, 120 

13.6.1 Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт 

інтарэсаў ці ўзаемная выгада? / Historical and cultural heritage preservation and 

the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit? 

EHU, 110 



 

 

 

Пятніца, 27 верасня 

Friday, September 27th 

18.00-19.30 

11.9.1 Беларусістычная глотадыдактыка: сучасная узроўнева-

кампетэнтнасная парадыгма / Belarusian glottodidactics: modern level-

competence paradigm 

EHU, 106 

13.8. Ад гісторыі і кніжнасьці да мастацтва і гендарных дасьледаванняў 

стараверства Беларусі, Літвы, Польшчы і Латвіі. Да 360-годдзя стараверства 

на землях ВКЛ / From history and literacy to art and gender studies of Оld 

Believers in Belarus, Lithuania, Poland and Latvia. To the 360th anniversary of 

Old Believers in the lands of the Grand Duchy of Lithuania 

St Mary Church, №1 

14.1.Усходнееўрапейскі кінематограф 21 стагоддзя: нацыянальны, 

еўрапейскі, глабальны кантэкст / East European Cinema of the 21st century: 

National, European, and Global context 

EHU, 104 

Назва / Name 
Аўдыторыя / 

Room 

1.1.A (Дыскусія). Адносіны Беларусі і Літвы: верагодныя сцэнарыі / 

(Discussion) Belarus-Lithuania relationships: possible scenarios 
TSPMI, 303 

2.3.2. Сучасны грамадскі ўдзел вачыма усходнееўрапейскіх даследчыкаў / 

Contemporary civil participation in studies of Eastern European researchers  
TSPMI, 301 

4.1.1. Еўразійская інтэграцыя і перспектывы эканамічнага развіцця Беларусі 

/ Eurasian Integration and prospects for economic development of Belarus  
TSPMI, 104 

6.2.2. Дыгітальная камунікацыя ў Беларусі: прававыя, культурныя і 

сацыяльныя аспекты / Digital communication in Belarus: legal, cultural and 

social aspects 

EHU, 215 

7.1.2. Ліберальная адукацыя ў вышэйшай школе: шляхі развіцця / Liberal 

education in higher school: ways of development  
EHU, 107 

8.2.2. Формы самакіравання гарадоў Беларусі (ВКЛ) і гарадское права ў XV - 

XIX cтст. / Self-government and law of Belarusian cities in 15-19th centuries  
EHU, 221 

10.1.1.Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / 

Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space 
EHU, 121 

11.1.2 Рэч Паспалітая Энных Народаў і праявы яе ідэй у літаратуры / The 

Commonwealth of the N-amount of nations and appearance of its ideas in 

literature  

EHU, 303 

11.9.2 Беларусістычная глотадыдактыка: сучасная узроўнева-

кампетэнтнасная парадыгма / Belarusian glottodidactics: modern level-

competence paradigm 

EHU, 106 

12.2. Рэлігія як прычына, нагода і сродак гвалту: гістарычныя сюжэты / 

Religion as a cause, excuse and mean of violence: historical cases 
St Mary Church, №2 

13.3.2.Гісторыка-культурны ландшафт беларуска-украінскага памежжа: 

праблема захавання, трансляцыі і інтэрпрэтацыі / Historical and cultural 

landscape of the Belarusian-Ukrainian borderland: the problems of preservation, 

dissemination and interpretation 

EHU, 120 

13.6.2 Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт 

інтарэсаў ці ўзаемная выгада? / Historical and cultural heritage preservation and 

the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit? 

EHU, 110 

13.8. Ад гісторыі і кніжнасьці да мастацтва і гендарных дасьледаванняў 

стараверства Беларусі, Літвы, Польшчы і Латвіі. Да 360-годдзя стараверства 

на землях ВКЛ / From history and literacy to art and gender studies of Оld 

Believers in Belarus, Lithuania, Poland and Latvia. To the 360th anniversary of 

Old Believers in the lands of the Grand Duchy of Lithuania 

St Mary Church, №1 

14.4.Магчымасці лузерства: беларуская фатаграфія ў сітуацыі 2019 года / 

Opportunities for loosing: Belarusian photography in situation of 2019  
EHU, 104 



Субота, 28 верасня 

Saturday, September 28th 

09.00-10.30 

Назва / Name 
Аўдыторыя / 

Room 

1.2. Новы склад еўрапейскіх інстытуцый: наступствы для Беларусі / New 

setting of European Institutions: Implications for Belarus TSPMI, 402 

1.2. Новы склад еўрапейскіх інстытуцый: наступствы для Беларусі / New 

setting of European Institutions: Implications for Belarus 
St Mary Church, №3 

1.4. Усходняя Еўропа: праблемы ваеннай бяспекі і супрацоўніцтва / 

Problems of Military Security and Cooperation in Eastern Europe TSPMI, 304 

2.1.1. Даследаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі: актуальны стан / 

Civil society studies in Belarus: state of the art  
TSPMI, 102 

3.1.1. “Інфраструктурны паварот” у гарадскіх даследаваннях / ‘Infrastructural 

turn’ in urban studies 
TSPMI, 301 

4.2.1. Агульны рынак і міжнародная дзейнасць ЕАЭС: рэалізацыя праектаў / 

Common market and international activity of the EAEU: implementation of 

projects  
TSPMI, 104 

5.1.1. Эмансіпацыя і жаночы актывізм на (пост)сацыялістычнай прасторы: 

паміж сацыялістычнай спадчынай і крызісам легітымнасці. У пошуку новага 

слоўніка / Emancipation and female activism in the (post)socialist area: between 

the socialist legacy and crisis of legitimacy. In search of a new dictionary 

TSPMI, 303 

6.1.1. Media Studies ў эпоху “Медыйных войнаў” / Media studies in the age of 

“Media wars” 
TSPMI, 202 

7.4.1. Стан і перспектывы мультыкультурнай вышэйшай адукацыі ў 

Беларусі / Current state and of multicultural education in Belarus 
EHU, 107 

8.1.Вільня/Wilno/Vilnius як Civitas Ruthenica: этнаканфесійныя супольнасці ў 

публічнай прасторы сталіцы Вялікага Княства Літоўскага / 

Vilnia/Wilno/Vilnius as the Civitas Ruthenica: ethnic and confessional 

communities in the public space of the Grand Duchy of Lithuania capital city 

EHU, 221 

9.3.1. БССР versus БНР? Да пытання пра вытокі беларускай дзяржаўнасці ў 

Найноўшы час / BSSR versus Belarusian People's Republic? To the question of 

the Belarusian statehood origins in contemporary times 

TSPMI, 302 

9.5.1. Беларускае замежжа: праблемы культурнай памяці і нацыянальнай 

ідэнтычнасці / Belarusan abroad: problems of cultural memory and national 

identity  

TSPMI, 305 

10.1.1.Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / 

Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space 
EHU, 121 

11.2.1. Семіясфера беларускасці ў мастацкіх наратывах: гістарычная 

перспектыва/Semiosphere of Belarusianess in artistic narratives: historical 

perspective  

EHU, 303 

11.3.Беларуская літаратура 90-х. Непрачытаныя старонкі / Belarusian 

literature of the 1990's. Unread pages  
EHU, 215 

11.9.3. Беларусістычная глотадыдактыка: сучасная узроўнева-

кампетэнтнасная парадыгма / Belarusian glottodidactics: modern level-

competence paradigm 

EHU, 106 

12.3. Царква як іерархічная сістэма: свабода, дысцыпліна і гвалт / Church is a 

hierarchical system: freedom, discipline and violence 
St Mary Church, №2 

13.12. Методыка вывучэнне кніжных помнікаў: атрыбуцыя, апісанне 

калекцый і асобнікаў / Methods of old books studies. Attribution, description of 

collections and items 

EHU, 119 

13.3.3.Гісторыка-культурны ландшафт беларуска-украінскага памежжа: 

праблема захавання, трансляцыі і інтэрпрэтацыі / Historical and cultural 

landscape of the Belarusian-Ukrainian borderland: the problems of preservation, 

EHU, 120 



 

 

 

Субота, 28 верасня 

Saturday, September 28th 

11.00-13.00 

dissemination and interpretation 

13.6.3. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны і развіццё турызму: канфлікт 

інтарэсаў ці ўзаемная выгада? / Historical and cultural heritage preservation and 

the development of tourism: conflict of interest or mutual benefit? 

EHU, 110 

14.5.1. Еўрапейскае паганства XXI стагоддзя: напрамкі, арганізацыі, лідэры / 

European paganism of the XXI century: directions, organizations, leaders 
EHU, 104 

Назва / Name 
Аўдыторыя / 

Room 

1.2. Новы склад еўрапейскіх інстытуцый: наступствы для Беларусі / New 

setting of European Institutions: Implications for Belarus 
TSPMI, 402 

2.1.2. Даследаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі: актуальны стан / 

Civil society studies in Belarus: state of the art  
TSPMI, 102 

3.1.2.  “Інфраструктурны паварот” у гарадскіх даследаваннях / 

‘Infrastructural turn’ in urban studies 
TSPMI, 301 

4.2.2. Агульны рынак і міжнародная дзейнасць ЕАЭС: рэалізацыя праектаў / 

Common market and international activity of the EAEU: implementation of 

projects  
TSPMI, 104 

5.1.2. Эмансіпацыя і жаночы актывізм на (пост)сацыялістычнай прасторы: 

паміж сацыялістычнай спадчынай і крызісам легітымнасці. У пошуку новага 

слоўніка / Emancipation and female activism in the (post)socialist area: between 

the socialist legacy and crisis of legitimacy. In search of a new dictionary 

TSPMI, 303 

6.1.2. Media Studies ў эпоху “Медыйных войнаў” / Media studies in the age of 

“Media wars” 
TSPMI, 202 

7.4.1. Стан і перспектывы мультыкультурнай вышэйшай адукацыі ў 

Беларусі / Current state and of multicultural education in Belarus 
EHU, 107 

8.1.Вільня/Wilno/Vilnius як Civitas Ruthenica: этнаканфесійныя супольнасці ў 

публічнай прасторы сталіцы Вялікага Княства Літоўскага / 

Vilnia/Wilno/Vilnius as the Civitas Ruthenica: ethnic and confessional 

communities in the public space of the Grand Duchy of Lithuania capital city 

EHU, 221 

9.3.2. БССР versus БНР? Да пытання пра вытокі беларускай дзяржаўнасці ў 

Найноўшы час / BSSR versus Belarusian People's Republic? To the question of 

the Belarusian statehood origins in contemporary times 

TSPMI, 302 

9.5.1. Беларускае замежжа: праблемы культурнай памяці і нацыянальнай 

ідэнтычнасці / Belarusan abroad: problems of cultural memory and national 

identity  
TSPMI, 305 

10.1.2.Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / 

Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space 
EHU, 121 

11.2.2. Семіясфера беларускасці ў мастацкіх наратывах: гістарычная 

перспектыва/Semiosphere of Belarusianess in artistic narratives: historical 

perspective  

EHU, 303 

11.3.Беларуская літаратура 90-х. Непрачытаныя старонкі / Belarusian 

literature of the 1990's. Unread pages  
EHU, 215 

11.6. Выкладанне беларускай мовы ў негуманітарных ВНУ / Teaching the 

Belarusian language in non-humanitarian university  
EHU, 106 

11.8.1. Пытанні навуковага перакладу Бібліі на беларускую мову, сучасныя 

біблістычныя даследаванні і рэцэпцыя Бібліі ў культуры. Да 500-годдзя 

беларускай друкаванай Бібліі / Questions of scientific translation of the Bible 

into Belarusian, modern Bible research and reception of the Bible in culture. To 

the 500 anniversary of the Belarusian printing Bible 

St Mary Church, №3 



 

 

 

Субота, 28 верасня 

Saturday, September 28th 

15.00-16.30 

12.4. Улады супраць рэлігіі і царквы: гвалт, пераслед, стратэгіі выжывання і 

супраціву / Authorities against religion and church: violence. repressions, 

strategies of survival and resistance 

St Mary Church, №2 

13.10.Старадрукаваныя кірылічныя кнігі друкарняў ВКЛ 16-18 стст. / Early 

printed cyrillic books of the Grand Duchy of Lithuania in the 16-18 centuries  
EHU, 119 

13.2.Гісторыя і культура Берасцейшчыны: да 1000-годдзя горада Берасця/A 

History and culture of the Brest region: to the 1000th anniversary of Brest city  
EHU, 120 

13.4.1. Яўрэйскія даследаванні: беларускі кантэкст / Jewish studies: the 

Belarusian context  
EHU, 110 

13.8. Ад гісторыі і кніжнасьці да мастацтва і гендарных дасьледаванняў 

стараверства Беларусі, Літвы, Польшчы і Латвіі. Да 360-годдзя стараверства 

на землях ВКЛ / From history and literacy to art and gender studies of Оld 

Believers in Belarus, Lithuania, Poland and Latvia. To the 360th anniversary of 

Old Believers in the lands of the Grand Duchy of Lithuania 

St Mary Church, №1 

14.5.2. Еўрапейскае паганства XXI стагоддзя: напрамкі, арганізацыі, лідэры / 

European paganism of the XXI century: directions, organizations, leaders 
EHU, 104 

Назва / Name 
Аўдыторыя / 

Room 

1.3. Постсавецкая Еўразія: дэфіцыт супрацоўніцтва і сцэнарыі інтэграцыі / 

Post-soviet Eurasia: lack of cooperation and integration scenarios 
TSPMI, 304 

2.1.3. Даследаванне грамадзянскай супольнасці Беларусі: актуальны стан / 

Civil society studies in Belarus: state of the art  
TSPMI, 102 

3.1.3. “Інфраструктурны паварот” у гарадскіх даследаваннях / ‘Infrastructural 

turn’ in urban studies 
TSPMI, 301 

4.3.1. Структурныя рэформы як умова выхаду беларускай эканомікі з 

крызіса / Structural reforms as a necessity to overcome an economic crisis in 

Belarus 

TSPMI, 104 

5.1.3 Эмансіпацыя і жаночы актывізм на (пост)сацыялістычнай прасторы: 

паміж сацыялістычнай спадчынай і крызісам легітымнасці. У пошуку новага 

слоўніка / Emancipation and female activism in the (post)socialist area: between 

the socialist legacy and crisis of legitimacy. In search of a new dictionary 

TSPMI, 303 

7.3.1. Інстытуты адукацыі і навукі ў посткамуністычных грамадствах: паміж 

эканомікай веды і нацыятварэннем / Educational and research institutions in 

post-communist societies: between economy of knowledge and nation-building 

TSPMI, 302 

7.4.2. Стан і перспектывы мультыкультурнай вышэйшай адукацыі ў 

Беларусі / Current state and of multicultural education in Belarus 
EHU, 107 

9.5.2. Беларускае замежжа: праблемы культурнай памяці і нацыянальнай 

ідэнтычнасці / Belarusan abroad: problems of cultural memory and national 

identity  

TSPMI, 305 

10.1.3. Антыфіласофія знутры і па-за постсавецкай акадэмічнай прасторай / 

Anti-philosophy in and out of post-Soviet academic space 
EHU, 121 

11.2.3. Семіясфера беларускасці ў мастацкіх наратывах: гістарычная 

перспектыва/Semiosphere of Belarusianess in artistic narratives: historical 

perspective 

EHU, 303 

11.8.2. Пытанні навуковага перакладу Бібліі на беларускую мову, сучасныя 

біблістычныя даследаванні і рэцэпцыя Бібліі ў культуры. Да 500-годдзя 

беларускай друкаванай Бібліі / Questions of scientific translation of the Bible 

into Belarusian, modern Bible research and reception of the Bible in culture. To 

the 500 anniversary of the Belarusian printing Bible 

St Mary Church, №3 



 

 

 

Нядзеля, 29 верасня 

Sunday, September 29th 

09.00-10.30 

 

12.5. Міжканфесійныя і міжцаркоўныя адносіны: дыялог ці палеміка, мір ці 

канфлікт / Inter-confessional and inter-church relations: dialogue or polemics, 

peace or conflict 

St Mary Church, №2 

13.1. Вусныя крыніцы ў музейнай экспазіцыі: магчымасці і асаблівасці / Oral 

sources in museum exhibitions: opportunities and distinctive features  
EHU, 120 

13.11. Кніжная спадчына Беларусі ва Украіне / Belarusian book heritage in 

Ukraine 
EHU, 119 

13.4.2. Яўрэйскія даследаванні: беларускі кантэкст / Jewish studies: the 

Belarusian context  
EHU, 110 

14.3. Мастацтва грамадскіх прастораў сучаснай Беларусі / Art in public space 

of contemporary Belarus 
EHU, 104 

Назва / Name 
Аўдыторыя / 

Room 

1.5. Беларуска-расійскія адносіны. Праблемы Еўразійскай інтэграцыі / 

Belarus and Russia Relations. Problems of Eurasian Integration 
TSPMI, 304 

2.2. Як тэхналагічнае развіццё ўплывае на рэформы і грамадзянскую 

супольнасць у аўтарытарных краінах?/How technological developments 
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